
Esej o aktywizacji zawodowej osób niesłyszących w Polsce 

 

 

Zapewne zastanawiacie się dlaczego akurat wybrałam temat aktywizacji zawodowej 

osób niesłyszących w Polsce? Temat jest mi szczególnie bliski, gdyż sama jestem osobą 

niedosłyszącą i chętnie podzielę się moim doświadczeniem. Środowisko osób niesłyszących 

jest rozproszone w całej Polsce, każdy z nich ma różne predyspozycje, każdy z nich w okresie 

dzieciństwa przeszedł indywidualną ścieżkę edukacji, a mimo to łączy ich jedno – 

niepełnosprawność jaką jest niedosłuch. 

 

Na aktualnym rynku pracy panuje ogromna konkurencja, wyścig szczurów, kto 

pierwszy ten lepszy, przez co sami pełnosprawni nie mogą znaleźć pracy. A co dopiero osoby 

niesłyszące, którzy są spychane na margines społeczeństwa. Czy studia wyższe zagwarantują 

pracę adekwatną do uzyskanych przez nich kwalifikacji? A może to nie studia w obecnych 

czasach są ważne, a większą wagę przykłada się do znajomości, które umożliwiają wejście na 

rynek pracy bez uwzględniania posiadanych kwalifikacji. Występuje zasada kolejki, 

w pierwszej kolejności stanowiska pracy zostają obsadzone przez rodzinę, przyjaciół, 

znajomych, a w następnej kolejności są brane pod uwagę osoby z zewnątrz. Bezwzględna 

rzeczywistość odbiera szansę w zatrudnieniu osobie, która posiada ukończone kwalifikacje, 

kursy i studia umożliwiające zatrudnienie na danym stanowisku. A na samym końcu są 

niepełnosprawni, w tym niesłyszący, którzy mimo uzyskanych kwalifikacji (niesłyszący też 

kończą studia), mimo ciężkiej pracy jaką jest zmaganie się z codziennymi barierami, z trudem 

odnajdują się na rynku pracy. 

 

Od wieków w społeczeństwie istnieją zakorzenione stereotypy na temat 

niesłyszących. Arystoteles nie mogąc się porozumieć z osobą niesłyszącą uznał, że „osoba 

głucha jest głupia”. Ten stereotyp pokutuje do dziś! Większość społeczeństwa żyje tym 

uprzedzeniem, twierdząc, że skoro nie może się porozumieć z osobą niesłyszącą, występuje 

bariera komunikacyjna, to najłatwiej dać sobie z tym spokój, odpuścić, zignorować. 

W oparciu o moje doświadczenie jako osoby niedosłyszącej, która – mimo dwuletniego 

doświadczenia zawodowego – poszukiwała pracy przez półtora roku, śmiem twierdzić że 

należy ciągle uświadamiać pracodawców oraz społeczeństwo, że osoba niepełnosprawna – 

niesłysząca też może być dobrym pracownikiem i wystarczy dać jej szansę. 



Warto zadać sobie pytanie: pracodawca zatrudniając pracownika biurowego ma do 

wyboru dwie osoby o tych samych kwalifikacjach, osobę niepełnosprawną-niedosłyszącą 

i osobę pełnosprawną, to kogo w tej sytuacji wybierze? Kto ma większą szansę na to by 

zostać zatrudnionym? Jest to pytanie retoryczne. Większość pracodawców decyduje się na 

zatrudnienie pracownika pełnosprawnego, ponieważ z osobą pełnosprawną nie będzie bariery 

komunikacyjnej i nie będzie problemu kontaktu telefonicznego. Dlaczego pracodawca ma 

zatrudnić osobę niesłyszącą, która nie może rozmawiać przez telefon, a praca biurowa często 

tego wymaga? W jaki sposób pracodawca ma nawiązać z nią kontakt, skoro osoba niesłysząca 

przeważnie używa języka migowego i mówi niewyraźnie? I tu właśnie warto wspomnieć 

o przeszkodach w zatrudnianiu przez pracodawcę osoby niepełnosprawnej, którą przede 

wszystkim jest brak wiedzy i doświadczenia z niepełnosprawnością jaką jest niedosłuch oraz 

bariera komunikacyjna, która powoduje że pracodawca nie ma pojęcia w jaki sposób się z tą 

osobą porozumieć. 

 

Podobnie jest w przypadku zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oczywiście 

mówię ogólnie, ponieważ istnieją wyjątki, gdzie pracodawcy decydują się na zatrudnianie 

osoby niesłyszącej. Pewnie się zastanawiacie dlaczego? Powszechnie wiadomo, że osoby 

niepełnosprawne, są bardzo zaangażowane w pracę i cenią ją, ponieważ praca daje im 

możliwość usamodzielnienia się, zawierania nowych znajomości i odczucia, że są potrzebni. 

Po drugie pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość skorzystania 

z dofinansowania z PFRON-u, obniżając tym samym koszty zatrudnienia pracownika 

niepełnosprawnego. A osoby niesłyszące mają ręce i nogi, tylko nie słyszą. Więc mogą robić 

wszystko za wyjątkiem słyszenia. 

 

Zamiast wykluczać osobę niesłyszącą ze stanowiska pracownika biurowego 

z powodu bariery fizycznej, jaką jest niemożność rozmowy przez telefon, można przecież 

znaleźć inną formułę współpracy zatrudnienia takiego pracownika przez pracodawcę. Żyjemy 

przecież w XXI wieku i mamy możliwość skorzystania ze środków komunikacyjnych za 

pośrednictwem nowoczesnych technologii. Można zmienić formę kontaktu z klientami np. 

e-mail albo SMS. Takie działanie zależy w dużej mierze od podejścia i dobrych chęci ze 

strony pracodawcy. 

 

Osoba niesłysząca, która poszukuje pracy, może korzystać z różnych form 

aktywizacji zawodowej. Zarówno osoba pełnosprawna, jak i niepełnosprawna ma możliwość 



zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca 

pracy. Wyjątkiem jest posiadanie przez osoby niepełnosprawne orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności. Powiatowe Urzędy Pracy aby wesprzeć grupę osób niepełnosprawnych, 

w tym niesłyszących otrzymują dofinansowanie z projektów unijnych, które dotyczą działań 

związanych z aktywizacją zawodową na rzecz osób niepełnosprawnych. Przykładowym 

projektem realizowanym przez PUP może być uczestnictwo w szkoleniu z zakresu uzyskania 

wsparcia psychologicznego, które ma za zadanie wesprzeć osoby z różnymi 

niepełnosprawnościami w kierunku zdobycia pewności siebie, poczucia własnej wartości oraz 

wiary we własne możliwości. Drugim etapem realizacji projektu, jest część praktyczna: jak 

przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? W jaki sposób napisać CV? Jakie są sposoby 

poszukiwania pracy?  

Podobnym działaniem stwarzającym szanse zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na 

rynku pracy jest działalność organizacji pozarządowych tj. stowarzyszenia, fundacje. Jako 

osoba niepełnosprawna-niedosłysząca miałam możliwość skorzystania ze wsparcia fundacji 

FAZON (Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych). Znalazłam się 

w trudnym położeniu, ponieważ jak wcześniej wspomniałam, od ponad półtora roku szukałam 

pracy i moja niepełnosprawność jaką jest niedosłuch stwarzała barierę w zatrudnianiu przez 

pracodawcę. Dzięki szkoleniom i wsparciu w poszukiwaniu pracy przez ww. fundację, cel 

został osiągnięty i obecnie jestem zatrudniona. 

Podsumowując aktywizacja zawodowa dla osób niesłyszących pozwala przełamać 

panujące w społeczeństwie stereotypy, odbudować wiarę we własne możliwości i co 

najważniejsze daje szansę na godne życie w oparciu o równość, jaką posiadają wszyscy 

obywatele. 


