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STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE 

Słowa kluczowe: aktywność zawodowa, schizofrenia, IPA (interpretacyjna analiza fenomenologiczna) 

 

Cel badania 

Aktywność zawodowa ma istotne znaczenie dla osób z doświadczeniem ciężkich zaburzeń 

psychicznych: wzmacnia poczucie kontroli nad własnym życiem oraz przynależności do 

społeczeństwa, podnosi również samoocenę. W polskiej literaturze przedmiotu brakuje badań 

dotyczących procesu zdrowienia ludzi posiadających rozpoznanie zaburzeń ze spektrum schizofrenii 

w kontekście aktywności zawodowej. Celem badania była eksploracja osobistych doświadczeń osób 

zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej (ZAZ).  

 

Metoda 

Przeprowadzono osiem wywiadów częściowo-ustrukturowanych z dorosłymi pacjentami, które 

poddano interpretacyjnej analizie fenomenologicznej.  

 

 

 

 

 

 

Wyniki 

Badani oceniali możliwość pracy jako cenne doświadczenie i czynnik mobilizujący ich do aktywności 

oraz dbania o siebie. Praca dawała im możliwość przełamania izolacji społecznej poprzez 

przebywanie wśród ludzi z podobnymi problemami oraz takimi, którzy nie chorowali psychicznie. 

Gratyfikacja finansowa pozwała na większą samodzielność i sprzyjała rozwijaniu umiejętności 

planowania oraz zarządzania budżetem.  

 

Wnioski 

Z badań wynika, że korzystne jest zachęcanie osób, które utraciły pracę wskutek choroby psychicznej, 

do podejmowania prób aktywizacji zawodowej w ramach posiadanych kwalifikacji lub zdobywania 

nowych kwalifikacji, korzystając z ofert instytucji rehabilitacyjnych. Szczególnie ważne jest 

zapewnienie profesjonalnego wsparcia w okresie reorientacji i readaptacji zawodowej. Jego celem 

jest pomoc pacjentom w odzyskiwaniu poczucia kontroli i sprawstwa, a jednocześnie radzeniu sobie z 

trudnymi uczuciami związanymi z utratą lubianej i czasem cenionej pozycji społecznej. Warto również 

zwrócić uwagę na konieczność dalszych badań eksplorujących trudności pacjentów w miejscu pracy i 

ich strategie radzenia sobie. 
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Objectives 

Work has been found  meaningful for individuals with severe mental illness in order to improve their 

self-esteem, provide a sense of control over their lives and of belonging to a community. There are 

no studies in Polish literature on the process of recovery from schizophrenia with reference to work 

activity. The objective of this research was to explore personal experiences of people employed in 

Vocational Development Centres. 

 

Methods 

Semi-structured interviews were conducted with eight adult patients. Their transcripts were 

subjected to interpretative phenomenological analysis (IPA). 

 

Results 

Work activity was significant for participants because it mobilized them and encouraged self-care. 

Going to work helped them overcome social isolation by meeting people with similar difficulties and 

those who did not suffer from mental illness. Financial gratification enables a sense of independence 

and the ability to develop skills to plan and control their budget. 

 

 

 

Conclusions 

This study finds that people who lost their jobs due to mental illness should be encouraged to utilize 

rehabilitation institutions to help them  undertake work activity and use previously acquired 

qualifications or develop new skills. Access to appropriate psychological support should be provided 

during vocation  reorientation and adaptation into new work environments. This helps patients 

regain a sense of control and purpose, and cope with losing valued social roles. We also highlight the 

need for further studies into challenges in the workplace and the strategies patients use to cope with 

them. 


