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Social policy of the local government unit
as an initiator of good practices
in activating the disabled
Abstract
The issues of people with disabilities analysed for the purpose of developmental strategies of
towns and local government units constitute a motif hardly ever discussed in literature on special
pedagogy. Yet, this subject cannot be recognized as insignificant – developmental strategies are important documents which initiate good practices in the field of many social activities. The study is
aimed at presenting possible directions in acting for the disabled within the social policy (which is
exemplified by the case of the Silesia Voivodeship) and signalling the potentialities of this policy
as a tool for initiating, integrating and reconstructing good practices leading to normalization of
this group’s environment. What is presented in the article is basic information on particular strategies, possible contextual approaches to including the issues of the disabled in these strategies and
a sample set of goals and undertakings for this group, extracted from the social policy of the Silesia
Voivodeship for 2014–2020.
Keywords: a disabled person, social policy, good practice.

Polityka społeczna jednostek samorządu terytorialnego
jako inicjatywa dobrych praktyk
w aktywizacji osób z niepełnosprawnością
Abstrakt
Analiza problematyki osób z niepełnosprawnością ulokowanej w strategiach rozwoju miast
i jednostek samorządu terytorialnego stanowi wątek pomijany w piśmiennictwie z zakresu peda-
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gogiki specjalnej. Trudno jednak uznać go za nieistotny. Wszak strategie rozwoju stanowią ważne
dokumenty inicjujące dobre praktyki w zakresie wielu działań społecznych. Celem opracowania jest
ukazanie możliwych kierunków działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w strategii polityki
społecznej na przykładzie województwa śląskiego oraz zasygnalizowanie możliwości wykorzystywania strategii jako narzędzia inicjowania i integrowania, a także rekonstruowania dobrych praktyk na rzecz realizacji postulatu normalizacji środowiska życia tej grupy osób. W artykule zostały
przedstawione podstawowe informacje na temat strategii, możliwych ujęć kontekstualnych lokowania w nich problematyki osób z niepełnosprawnością oraz przykładowy zestaw celów i działań
na rzecz tej grupy osób, zaczerpnięty ze strategii polityki społecznej województwa śląskiego na lata
2014–2020.
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