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Kapitał społeczny –
ważny element lokalnego systemu wsparcia
osób z niepełnosprawnością
Abstrakt
W lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością ważne są instytucje i organizacje świadczące usługi w różnym zakresie. W gąszczu przepisów i procedur znaczącą rolę odgrywa
system informacji oraz bezpośrednich relacji. Dlatego w kontekście rozważań nad lokalną siecią
wsparcia instytucjonalnego niezwykle istotna jest kategoria kapitału społecznego, który jest unikatowy w każdym obszarze administracyjnym. Prezentowane badania swoim zasięgiem obejmują
powiat cieszyński, w którym wyróżniono i przeanalizowano sieć instytucji i organizacji działających
na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także metodą sondażu zebrano informacje dotyczące subiektywnej oceny ich funkcjonowania w opinii osób z niepełnosprawnością oraz profesjonalistów.
Wyniki badań pozwoliły określić specyfikę kapitału społecznego.
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Social capital –
an important element of the local support system
for the disabled
Abstract
What is important in the local system of support for the disabled are institutions and organizations which render services of various range. In the labyrinth of instructions and procedures, the
system of direct relations is of key importance, especially in the face of current difficulties and
problems. Therefore, in the context of local space of the network of institutional support, the cat-
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egory of social capital, which is unique in every administrative area, becomes very important. The
presented studies were conducted in the area of Cieszyn county, where the network of institutions
and organizations for the disabled was analysed. Moreover, by means of the poll method, some
information was collected concerning the subjective evaluation of functioning of the disabled in
their own opinion and in the opinion of professionals working in this area. This has resulted in
a description of the specificity of social capital, aimed at understanding its unique indices – not at
establishing its level in such a narrow range.
Keywords: social capital, disability, social aid, social support.

