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Istota i waga pracy

Praca należy do głównych filarów organizacji egzystencjalnej 

jednostek i jest ważną cechą strukturyzującą ich tożsamość. 

Pomyśl tylko, że wśród pierwszych rzeczy, które ludzie 
mówią innym, gdy się przedstawiają, jest ich zawód.

Z 24 godzin, które ma doba, ludzie spędzają około 8 

godzin na spaniu, a z pozostałych 16 godzin zazwyczaj

ponad połowę spędzają w miejscu pracy. 



Rozwijaj nowe umiejętności, zarówno związane z pracą, jak i niezwiązane z pracą. 

Wyuczone umiejętności są również przekazywane, poprzez pracę, społeczeństwu.

Poznaj ludzi i poszerzaj sieci społeczne. Praca działa jako okazja do 

treningu, aby rozwijać i doskonalić umiejętności społeczne oraz 

rozwijać przyjazne i wspierające relacje. 

Wsparcie udzielane przez współpracowników może zmienić czyjeś doświadczenie 
życiowe z izolacji na poczucie przynależności do wspólnoty.

Istota i waga pracy



Praca jest związana z lepszym zdrowiem, 

szczęściem i bardziej sensownym życiem

Praca zapewnia środki finansowe i 

tworzy lepszą jakość życia.

Istota i waga pracy
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Praca & Zdrowie psychiczne

Choroby psychiczne dotykają rocznie 
około 27% (83 mln.) Europejczyków.

(European Social Work, 2013)

3/4 chorób psychicznych rozpoczyna się 
przed 24 rokiem życia. 

(WHO)

27%

73%

Populacja generalna Osoby z trudnościami natury psychicznej
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Dlaczego integracja zawodowa jest ważna dla osób z problemami zdrowia 
psychicznego?

Wartość i istotność 
pracy

Ważna cecha dla 
strukturyzacji tożsamości

Różne praktyczne 
korzyści

Korzyści ekonomiczne
Poziomy aktywności
Codzienna rutyna

Bycie członkiem 
społeczeństwa

Wymiana społeczna
Godność
Status społeczny

Korzyści 
psychologiczne

Samoocena
Satysfakcja
Wyzwania

Konstrukcja 
tożsamości (I) 

Choroba nie determinuje 
całego życia i tożsamości 
osobistej

Konstrukcja 
tożsamości (II) 

Umiejętności, zdolności, 
zainteresowania zawodowe i 
wartości, doświadczenie i 
wiedza nie powinny być
przyćmione przez chorobę



Promowanie integracji zawodowej 

osób z problemami zdrowia 

psychicznego

Zaawansowana strategia na rzecz integracji 

społecznej w całej Europie, z dużym 

zainteresowaniem wczesną interwencją i MH 

NEETs.

Wymagane jest podejście 

wielowymiarowe i wielopoziomowe.

• Osoby z problemami w zakresie zdrowia psychicznego
• Potencjalni pracodawcy
• Decydenci polityczni
• Szersze otoczenie społeczne osób z problemami zdrowia 

psychicznego
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Przedyskutujmy to!

• Niepełnosprawność

• Sprawiedliwość społeczna

• Godna praca

• Rzecznictwo

• Dlaczego te pojęcia są 

ważne?
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Niepełnosprawność

Jak postrzegamy niepełnosprawność w 

procesie integracji zawodowej i

doradztwa zawodowego osób z 

zaburzeniami psychicznymi?

Ograniczenia i deficyty

czy

możliwości i obecny poziom

funkcjonowania?
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Sprawiedliwość społeczna

Chociaż sprawiedliwość społeczna ma wiele

definicji, większość z nich zgadza się, że termin

ten obejmuje:

Równe szanse

Równe prawa

Równe traktowanie

IAEVG, największe światowe stowarzyszenie

doradców, apeluje do świadczeniodawców, 

praktyków, naukowców i decydentów, aby 

zwiększyli swoje wysiłki poprzez przyjęcie

sprawiedliwości społecznej jako podstawowej

wartości, która kieruje ich praktykami. 

Dlaczego?
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Godna praca

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) definiuje godną pracę

jako "produktywną pracę dla kobiet i mężczyzn w warunkach

wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i godności ludzkiej".

Praca jest uznawana za godną, gdy:

wypłaca godziwy dochód

gwarantuje pewną formę zatrudnienia i bezpieczne warunki pracy

zapewnia równe szanse i traktowanie dla wszystkich

obejmuje ochronę socjalną dla pracowników i ich rodzin

oferuje perspektywy rozwoju osobistego i zachęca do integracji

społecznej

pracownicy mają swobodę wyrażania swoich obaw i

organizowania się
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Rzecznictwo

Rzecznictwo to działalność jednostki

lub grupy, której celem jest wpływanie

na decyzje podejmowane w 

instytucjach politycznych, 

gospodarczych i społecznych.

Dlaczego rzecznictwo jest ważne w 

procesie integracji zawodowej osób z 

niepełnosprawnością????
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Ćwiczenie 1

Przyjrzyj się krytycznie znaczeniu integracji zawodowej dla grup wrażliwych

społecznie.

Opisz w około 400 słowach, dlaczego uważa się ją za ważną.
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Ćwiczenie 2

Obejrzyj poniższy film i wypowiedz się na temat tego, w jaki sposób posiadanie 

zorganizowanej codziennej rutyny pomaga osobom z problemami zdrowia 

psychicznego uzyskać lepszą jakość życia:

https://www.youtube.com/watch?v=LXPYvXFe1Io

https://www.youtube.com/watch?v=LXPYvXFe1Io
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Ćwiczenie 3

"Si Puo Fare" to włoski film " przedstawiający powstawanie przedsiębiorstw społecznych we 

Włoszech oraz deinstytucjonalizację pacjentów chorych psychicznie. Proszę obejrzeć film i napisać co 

najmniej 150 słów, analizując efekt pracy dla każdej z postaci:

https://www.youtube.com/watch?v=k5UQrQywbM4
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Dziękuję za 
uwagę. 

Pytania?


