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Wprowadzenie
Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej powstała w 2001 roku. Jej naczelnym celem jest określenie działań, które przyczynią się do stałego wzrostu jakości życia
wszystkich grup społecznych. Wyzwaniem strategii jest m.in. integracja społeczna, poprawa
zdrowia, eliminacja wykluczenia społecznego. Wśród wykluczonych społecznie i ekonomicznie zidentyfikowano osoby z dysfunkcjami. Niepełnosprawność dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, jak i starszych. Bez względu na rodzaj dysfunkcji (wzroku, słuchu, ruchu czy przewlekłych chorób) każdy niepełnosprawny zasługuje na
pełne uczestnictwo w życiu publicznym, szacunek środowiska i poczucie własnej wartości
— normalności w relacjach międzyludzkich. W ramach strategii zrównoważenia społecznego obserwuje się wzrost liczby projektów zmierzających do identyfikacji i pomiaru stopnia zaspokojenia potrzeb oraz poziomu bezpieczeństwa socjalnego. Jedną z takich inicjatyw
była zorganizowana w czerwcu 2016 roku przez Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku”. Celem
konferencji była integracja i aktywizacja środowiska naukowego, którego obszar badawczy
dotyczy lub może wspomóc pomiar jakości życia niepełnosprawnych. Założeniem organizatorów była prezentacja podstawowych problemów prawnych, medycznych, ekonomicznych i społecznych osób niepełnosprawnych oraz propozycja ich konkretnych rozwiązań.
W trakcie konferencji przedstawione zostały różne aspekty życia osób niepełnosprawnych
w kontekście jego jakości. Poświęcono wiele uwagi problematyce wykluczenia i integracji
niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Prelegenci sformułowali wnioski z dyskusji, że warunkiem szybkiej aktywizacji i integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych jest komunikacja, identyfikacja potrzeb, a w konsekwencji wdrożenie innowacji, które przyczynią się do
poprawy jakości życia.
Najciekawsze wnioski i wyniki zostały opublikowane w numerze 1(2017) czasopisma.
Przedmiotem rozważań artykułów jest identyfikacja istotnych problemów determinujących
egzystencję osób z dysfunkcjami, które zostały przedstawione w następujących obszarach
tematycznych: specyfika funkcjonowania osób niepełnosprawnych — rodzina, szkoła, środowisko pracy, otoczenie; sport i rekreacja osób niepełnosprawnych; pomiar jakości życia;
znaczenie innowacji społeczno-technologicznych w dążeniu do poprawy jakości życia osób
niepełnosprawnych. Zachęcam do zapoznania się z wynikami badań i kontynuowania badań
nad jakością życia osób z niepełnosprawnością.
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