
© Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I-II/2022(42-43) 1

 

 

 

Spis treści
Krzysztof Michałkiewicz

Wstęp ............................................................................................................................. 5

SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Organizacja Narodów Zjednoczonych
SPRAWOZDANIE SEKRETARZA GENERALNEGO
Włączanie osób niepełnosprawnych w systemie Narodów Zjednoczonych ..................... 33

Wioletta Kacprzyk
Dostępny las, czyli działania Lasów Państwowych  
w zakresie zapewnienia społeczeństwu dostępu do rekreacji,  
turystyki i edukacji leśnej .............................................................................................. 60

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Aleksandra Łakomiak, Adrianna Cieślak
Przyszłość zakładów pracy chronionej w Polsce jako przedsiębiorstw 
społecznych dla osób niepełnosprawnych ..................................................................... 99

Fundacja ONCE i Globalna Sieć Biznesu i Niepełnosprawności ILO
Gospodarka cyfrowa sprzyjająca włączeniu społecznemu  
osób niepełnosprawnych ............................................................................................. 170

REHABILITACJA

Шевченко В.М.
Основні аспекти корекційної роботи та психологічної підтримки дітей 
з інвалідністю в Україні в умовах війни .................................................................... 219

W. M. Szewczenko
Główne aspekty pracy korekcyjnej i wsparcia psychologicznego 
niepełnosprawnych dzieci w Ukrainie w warunkach wojennych ................................... 228

Aleksandra Sadziak, Dawid Matczak, Marta Wieczorek
Postawy młodzieży wobec osób z niepełnosprawnością w zależności 
od ich środowiska szkolnego – badanie pilotażowe...................................................... 259

Kornelia Czerwińska, Izabella Kucharczyk
Funkcjonowanie poznawcze osób tracących wzrok w późnej dorosłości  
– przegląd badań......................................................................................................... 280



© Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I-II/2022(42-43)2

 SPRAWOZDANIA, RECENZJE, PROGNOZY, ANALIZY

Emilia Wieczorek
Recenzja książki Remigiusza Kijaka Dorośli z głębszą niepełnosprawnością 
intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice .................................................... 297

Wskazówki dla Autorów .............................................................................................. 305

Lista recenzentów ....................................................................................................... 321


	Spis treści
	Wstęp
	SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	SPRAWOZDANIE SEKRETARZA GENERALNEGOWłączanie osób niepełnosprawnych w systemie Narodów Zjednoczonych
	Dostępny las, czyli działania Lasów Państwowychw zakresie zapewnienia społeczeństwu dostępu do rekreacji,turystyki i edukacji leśnej

	SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
	Przyszłość zakładów pracy chronionej w Polsce jako przedsiębiorstwspołecznych dla osób niepełnosprawnych
	Gospodarka cyfrowa sprzyjająca włączeniu społecznemuosób niepełnosprawnych

	REHABILITACJA
	Основні аспекти корекційної роботи та психологічної підтримки дітейз інвалідністю в Україні в умовах війни
	Główne aspekty pracy korekcyjnej i wsparcia psychologicznegoniepełnosprawnych dzieci w Ukrainie w warunkach wojennych
	Postawy młodzieży wobec osób z niepełnosprawnością w zależnościod ich środowiska szkolnego – badanie pilotażowe
	Funkcjonowanie poznawcze osób tracących wzrok w późnej dorosłości– przegląd badań

	SPRAWOZDANIA, RECENZJE, PROGNOZY, ANALIZY
	Recenzja książki Remigiusza Kijaka Dorośli z głębszą niepełnosprawnościąintelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice

	Wskazówki dla Autorów
	Lista recenzentów

	Table of contents
	Introduction
	SUPPORT SYSTEM FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
	REPORT OF THE SECRETARY-GENERALDisability inclusion in the United Nations system
	Accessible Forest, i.e. the Activities of the State Forests in the Field of Providing thePublic with Access to Recreation, Tourism and Forest Education

	SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF DISABILITY
	The Future of Supported Employment Establishmentsin Poland as a Social En terprises for People with Disabilities
	Fundación ONCE and the ILO Global Business and Disability NetworkAn inclusive digital economy for people with disabilities

	REHABILITATION
	Youth attitudes to persons with disabilities in relation to the type of theirschool environment – a pilot s tudy
	Cognitive Functioning of Persons who Lose Vision in La te Adulthood– Research Review

	REPORTS, REVIEWS, PREDICTIONS, ANALYSES
	Review of the Book b y Remigiusz Kijak on the Perception of a Person with a DeeperIntellectual Disability and Fulfilling Social Roles as a Spouse, Partner and Parent

	Instructions to Authors
	List of reviewers cooperating with the journal




