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PRZEDMOWA

PROF. DR HAB. IRENY LIPOWICZ, RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
JAK MĄDRZE INTEGROWAĆ?
Nie sposób przecenić roli Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym dla ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną
w Polsce. W ciągu 50 lat swej aktywności, ten społeczny ruch rodziców, opiekunów
i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną mądrze i konsekwentnie dążył
do realizacji praw podstawowych tych osób – do godności, podmiotowości, rozwoju, samostanowienia, życia w integracji.
Na początku lat 60. XX wieku PSOUU wzięło na swoje barki odpowiedzialność
za los osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jak wspomina Krystyna Mrugalska, współtwórczyni ruchu i samego Stowarzyszenia, na jedno z pierwszych spotkań
grupy inicjatywnej przyszedł ojciec, który wyprowadzał swojego niepełnosprawnego syna na spacery wyłącznie po zmroku. To był punkt startowy. Przez pół wieku
PSOUU „przecierało” osobom z niepełnosprawnością intelektualną nowe szlaki.
Tworzyło innowacyjne rozwiązania, przygotowywało projekty rozwiązań prawnych
i instytucjonalnych, pisało i mówiło o prawach tych osób wszystkim, którzy byli
gotowi o nich czytać i słuchać. Jednym słowem – wyprowadzało osoby z niepełnosprawnością intelektualną z mroku. W tym okresie w całej Polsce powstało wiele
ośrodków wspierających osoby z tym rodzajem niepełnosprawności w godnym życiu. Stargard Szczeciński jest jednym z najbardziej dynamicznych centrów działania
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Stargardzki system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną pokazuje najważniejsze cechy aktywności całego środowiska PSOUU. Są to jednocześnie
te przymioty, którym zarówno „system stargardzki” jak i całe PSOUU zawdzięczają
sukces mierzony stopniową poprawą jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Wśród najistotniejszych cech tego systemu wymienić należy:
• punktem wyjścia w planowaniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich realizacji są zawsze potrzeby tych osób – uwaga reali
zatorów skupia się jednocześnie i na potencjałach osób z tym rodzajem
niepełnosprawności, i na ich wzmacnianiu; obrazuje to wybrana strategia: identyfikujemy i ograniczenia i mocne strony, ale we wsparciu koncentrujemy się
na silniejszych aspektach, umiejętnościach i talentach,
• celem działań systemowych nie jest samo udzielanie wsparcia osobom z nie
pełnosprawnością intelektualną, ale poprawa jakości ich życia poprzez rozwój
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osobisty tak, aby osiągały one jak największą samodzielność, mogły o sobie
stanowić, same decydować o własnym życiu, w taki sposób i w takim zakresie,
jakie tylko mogą być dla nich dostępne,
w planowaniu działań systemowych i ich realizacji, osoby z niepełnospraw
nością intelektualną i ich rodziny są podmiotami, partnerami, z którymi należy
współpracować, a nie podopiecznymi, za których rozwiązuje się problemy,
kompleksowe wsparcie systemowe realizowane jest według zasady: „nikt nie
pozostanie wykluczony, żadna potrzeba nie pozostanie niezaspokojona”; ozna
cza to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, podążanie za zmieniającymi się
wymaganiami; Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy,
Zakład Aktywności Zawodowej, system mieszkań wspomaganych – oto elementy kompleksowego systemu rehabilitacji, wsparcia społecznego i zawodowego
w Stargardzie Szczecińskim; analiza i ocena tego systemu identyfikuje nowe
potrzeby, pozwala sformułować wnioski co do poszukiwania nowych form działania, rozwoju obecnego modelu,
działania systemowe mają charakter wielosektorowy, długofalowy i realizo
wane są zgodnie z zasadą pomocniczości – aby utworzyć, prowadzić i rozwijać
model stargardzki konieczna była współpraca wielu instytucji, organizacji, firm
i ludzi dobrej woli; ich szczegółowa lista udostępniona na stronach: 139 i 140
publikacji pokazuje, jak ogromny kapitał społeczny został uruchomiony. „System stargardzki” to godny naśladowania i upowszechniania wzór współpracy
między organizacjami pozarządowymi a władzą publiczną opartej na umiejętności wzajemnego reagowania na swoje potrzeby oraz efektywnej realizacji wyznaczonych ról.

Wszystkie wymienione cechy powodują, że system wsparcia osób z niepeł
nosprawnością musi się ciągle rozwijać, stale odpowiadać na nowe potrzeby swoich
beneficjentów. Badanie wskazuje, że tak też dzieje się w przypadku modelu stargardzkiego. Omówione wyżej cechy to jednocześnie, wskazywane przez naukowców, ekspertów i dokumenty międzynarodowe, zalety nowoczesnej i skutecznej polityki publicznej.
Warto zatem wziąć pod uwagę wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych
i opublikowanych w niniejszej publikacji badań. Tym bardziej, iż autorzy książki
wskazują w niej między innymi na bariery prawne, które hamują skuteczne działania
lub wręcz zagrażają funkcjonującym już dziś rozwiązaniom.
Opis stargardzkiego modelu wart jest uważnej lektury i analizy. Mogę go polecić
wszystkim, którzy odpowiadają za politykę rozwoju, zarówno na poziomie lokal
nym jak i centralnym oraz wszystkim zainteresowanym mądrymi społecznymi rozwiązaniami.
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Bardzo dziękuję za zaangażowanie w tę inicjatywę. Jesteśmy często zdani
na stereotypowe przekonanie, że strategie i modele rozwojowe przynoszące przełom w określonej dziedzinie muszą rodzić się wewnątrz administracji centralnej lub
w ośrodkach akademickich. PSOUU współpracuje z jednymi i drugimi, ale to dzięki temu unikalnemu środowisku narodziła się spójna strategia i wizja rozwoju,
a opracowany tu model stargardzki nadaje się do bezpośredniej aplikacji jako model
wzorcowy w całym kraju. To w moim przekonaniu pierwsze w Polsce przykłady
zrealizowanego perfekcyjnie partnerstwa obywatelskiego i zrealizowanej w Stargardzie praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi, która nie polega już
tylko na zabieganiu o środki finansowe i materialne znajdujące się w dyspozycji
administracji samorządowej i rządowej lub fundusze europejskie, ale wybiega dalej.
To z jednej strony kompetentne opracowanie podstaw aksjologicznych działania
administracji wobec osób niepełnosprawnych, z drugiej jasne wyodrębnienie ele
mentów prawnych form działania administracji. Są to już wielkie zasługi, ale najważniejsze są skutki praktyczne – pokazanie, że ten model, przy mądrym zaangażowaniu samorządu, działa!
Prof. dr hab. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

PRZEDMOWA

PROF. DR HAB. ANNY FIRKOWSKIEJ-MANKIEWICZ
Rzadko kiedy na rynku wydawniczym dotyczącym problematyki niepełnosprawności, a zwłaszcza niepełnosprawności uznawanej za szczególnie stygmatyzującą, jaką
jest niepełnosprawność intelektualna, pojawia się pozycja o takim ciężarze gatunko
wym. Myślę tu nie tylko o jej zawartości teoretycznej i praktycznej, ale także o ła
dunku pozytywnej energii, jaką przekazuje.
Jest kilka powodów, dla których na tę książkę powinni zwrócić baczną uwagę
zarówno pracownicy naukowi i studenci dyscyplin podejmujących problematykę
niepełnosprawności, jak i, a może przede wszystkim, politycy społeczni oraz przedstawiciele samorządów rozwiązujących codzienne problemy mieszkańców swoich
gmin, powiatów i miast, a także liderzy organizacji pozarządowych działających
w środowiskach osób niepełnosprawnych. Książka ta opisuje bowiem skutecznie
wdrożony w Stargardzie Szczecińskim lokalny system społecznej i zawodowej rehabilitacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pokazuje, co i jak
trzeba oraz warto robić, by osoby te – najsilniej dyskryminowane społecznie spośród
wszystkich innych kategorii osób z niepełnosprawnościami – mogły żyć aktywnie
i odczuwać, że są szczęśliwe i potrzebne. By osoby, stereotypowo postrzegane jako
niezdolne do samodzielnego życia, pracowały zawodowo z pożytkiem dla siebie,
swego środowiska i całego społeczeństwa. By nie żyły w izolacji, lecz czynnie
uczestniczyły w życiu swych społeczności.
Ten skutecznie, choć nie bez problemów, funkcjonujący już od wielu lat system
jest dziełem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ważnym elementem jego pięćdziesięcioletnich dokonań. W swej warstwie
intelektualnej „system stargardzki” dokumentuje innowacyjność polskiej myśli rehabilitacyjnej oraz jej ścisły związek z dorobkiem światowym, a zwłaszcza z ideami,
które w rozwiniętej postaci zapisano w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 r. oraz w Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020. Natomiast, z perspektywy
praktycznej „system stargardzki” – to oddolnie wypracowane i sprawdzone, skuteczne narzędzie nowocześnie pojmowanej polityki społecznej. Znaczenie tego
praktycznego dorobku, który jest osiągnięciem organizacji pozarządowej, trzeba
szczególnie docenić w kontekście tak często w ostatnich latach formułowanego pod
adresem prowadzonych w Polsce działań wobec osób niepełnosprawnych zarzutu,
o ich niskiej efektywności. Doświadczenia stargardzkie wyraźnie wskazują, jak duże
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znaczenie dla skuteczności tych działań ma kompetentne zaangażowanie się w jej
realizację środowiska lokalnego.
Wdrażanie ratyfikowanej przez nasz kraj we wrześniu 2012 roku Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych powinno w pierwszym rzędzie polegać
na efektywnym kształtowaniu prawnych, ekonomicznych i społecznych warunków
umożliwiających respektowanie praw oraz podnoszących jakość życia osób z nie
pełnosprawnościami. Poszukując odpowiedzi na pytanie – „jak wdrażać Konwencję?” – z pewnością warto korzystać z opisanych w niniejszej publikacji doświadczeń. Oczywiście, uwzględniając przy tym nowe potrzeby i wymogi, które wynikają
z rozwoju koncepcji niepełnosprawności oraz nowego ujmowania zakresu i funkcji
procesu rehabilitacyjnego, na co autorzy książki zwracają uwagę. Doświadczenia
stargardzkie pokazują ponadto, że jako kraj mamy już wartościowy dorobek legislacyjny, który zarówno warto pielęgnować, jak i trzeba w koniecznym zakresie modernizować, tak aby zdecydowanie zwiększyć potencjał i realne możliwości środowisk
lokalnych w wywiązywaniu się z ich powinności wobec osób niepełnosprawnych.
O teoretycznych i praktycznych walorach tej książki zadecydowało w znacznej
mierze to, że zarówno projekt badawczy, jak i opracowanie publikacji wykonane
zostało przez organizację pozarządową – Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,
we współpracy z warszawską Akademią Pedagogiki Specjalnej. Jest to interesujący
przykład generowania ważnej wiedzy i rekomendacji na temat istotnych zagadnień
społecznych przez zespoły złożone z praktyków i badaczy społecznych związanych
z organizacjami pozarządowymi oraz z przedstawicieli środowiska akademickiego.
Taki sposób rozwijania nauk społecznych – w świetle wyników zrealizowanego projektu - wydaje się bardzo owocny, obiecujący i wart poparcia. Z uznaniem docenić
więc trzeba rolę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
który sfinansował to przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że instytucja ta przyczyni się
również do promocji proponowanych w książce rozwiązań, których skuteczność
w podnoszeniu jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną okazała się
tak bezsporna. Byłby to jednocześnie najlepszy przykład i dowód wdrażania w Pol
sce Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.
Prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz

WPROWADZENIE
Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu badawczego pod
nazwą: „Opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie
doświadczeń „systemu stargardzkiego” oraz nowoczesnego dorobku nauki
i praktyki dotyczącego integracji osób niepełnosprawnych”. Inspiracją do realizacji projektu stał się problem niedostatecznej efektywności działań społecznych poświęconych integracji osób niepełnosprawnych. Wykluczenie społeczno-zawodowe
tych osób jest dla polityki społecznej niezwykle trudnym zagadnieniem. Charakteryzujące je wskaźniki dotyczące zatrudnienia, edukacji oraz jakości życia wskazują
na utrzymującą się od wielu lat stagnację lub niewielką skalę postępu. Potwierdzają też utrzymywanie się dużego dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej. Tymczasem zakres społecznego zjawiska niepełnosprawności poszerza się
wraz z procesem starzenia się ludności kraju. W ostatnich latach rośnie jego polity
czne znaczenie ponieważ problematyka niepełnosprawności uplasowała się wysoko
wśród centralnych kwestii europejskiej polityki społecznej.
Na podstawie badań i analiz polityki społecznej prowadzonej wobec osób
niepełnosprawnych można sformułować tezę, że jej niedostateczna skuteczność
wiąże się w głównej mierze z niekonsekwentną i niezakończoną decentralizacją
i transformacją tej polityki w trakcie przekształceń ustrojowych. Podstawowe kompetencje w zakresie formułowania i wdrażania polityki dotyczącej niepełnosprawności zostały wówczas przesunięte z poziomu centralnego na poziom samorządu
terytorialnego (zwłaszcza powiatu i gminy) bez jednoczesnego zapewnienia wystarczających rozwiązań prawnych, a także przygotowania i wyposażenia lokalnych
podmiotów polityki społecznej w środki finansowe oraz niezbędny potencjał kadrowy i organizacyjno-merytoryczny w skali pozwalającej na prowadzenie skutecznej
działalności.
W analitycznych charakterystykach realizowanej obecnie lokalnej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych zwraca się uwagę, że:
• jest ona silnie zróżnicowana terytorialnie, przy czym górny pułap jakościowy
wyznaczają niektóre ośrodki wielkomiejskie, w których stosowane są bardziej
nowoczesne standardy i rozwiązania. W zdecydowanej większości środowisk
lokalnych mamy do czynienia z inercją, minimalizacją działań, wykonywa
niem wyłącznie zobowiązań formalnych, ograniczaniem aktywności do zadań
opiekuńczo-socjalnych, działaniami doraźnymi skoncentrowanymi na skutkach,
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a nie na przyczynach powszechnie występujących negatywnych zjawisk społecznych;
mamy do czynienia z niską jakością funkcjonowania władzy i administracji samorządowej w bezpośrednim otoczeniu osób niepełnosprawnych na poziomie
regionalno-lokalnym. Ważną przyczyną tego zjawiska są niedostateczne kompetencje lokalnych elit władzy i pracowników administracji samorządowej;
władza i administracja samorządowa traktuje problematykę integracji społecznej drugoplanowo. Nie dostrzega rosnącej skali zjawiska. Problemy osób
niepełnosprawnych traktowane są ogólnikowo i pobieżnie. Brakuje zainteresowania specyfiką środowisk osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i warunkami, w jakich żyją. Marginalizacji zagadnienia niepełnosprawności towarzyszy brak przygotowania umożliwiającego kompleksowe widzenie
i rozwiązywanie problemów;
polityka lokalna wobec osób niepełnosprawnych charakteryzuje się brakiem
działań planowych i długoterminowych;
w polityce lokalnej brakuje dobrych, sprawdzonych metod i instrumentów zapewniających trwałą i stabilną poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych;
władza i administracja samorządowa często traktuje politykę wobec osób niepełnosprawnych jako obszar swojej dominacji, a nierzadko wyłączności. Powszechnym zjawiskiem jest niedostateczna współpraca (bądź całkowity jej
brak) sektora publicznego z pozarządowym. Występują dotkliwe niedostatki
w utrzymywaniu kontaktów i komunikacji z lokalnymi liderami i autorytetami
społecznymi, których zaangażowanie miałoby znaczenie dla skuteczności rea
lizowanych zadań społecznych.

Zmiana stylu i charakteru lokalnej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych należy dzisiaj do zasadniczych czynników poprawy sytuacji życiowej
oraz stanu integracji społecznej tychże osób. Badacze i eksperci zwracają uwagę na
takie kluczowe kwestie jak:
• potrzebę zmiany standardu polityki z doraźno-interwencyjnej na długofalowo-planową;
• oparcie realizowanej polityki na programach z konkretnymi i mierzalnymi
celami;
• przestawienie działań z opieki i zaspokajania elementarnych potrzeb na tory
trwałej poprawy szeroko rozumianej jakości życia;
• konieczność opracowania i wdrożenia metod oraz instrumentów, które umożliwiłyby trwałą i stabilną poprawę położenia osób niepełnosprawnych;
• szerokie uczestnictwo środowisk osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
w określaniu celów i metod wdrażania polityki społecznej;
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traktowanie osób z niepełnosprawnościami jako pełnoprawnych uczestników
życia społecznego i gospodarczego;
wzmocnienie lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych i utrzymywanie z nimi partnerskiej współpracy przez władze i administrację samorządową;
zwiększenie zaangażowania lokalnych autorytetów i liderów w przedsięwzięcia
społeczne;
zmiana postaw, profilu zawodowego i podniesienie kwalifikacji urzędników zaangażowanych w realizację polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności;
powołanie w lokalnej administracji publicznej odrębnych od pomocy społecznej
struktur dla wdrażania polityki adresowanej do osób niepełnosprawnych.

Do kluczowych kwestii doskonalenia lokalnej polityki społecznej zaliczane jest
także lepsze dostosowanie przepisów prawnych do realiów i wymogów procesu eliminowania zjawisk wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością. Bywa,
że obowiązujące prawo ogranicza możliwości prowadzenia skutecznej polityki
integracyjnej.
Na podstawie doświadczeń krajów europejskich wykazujących się wysokimi
wskaźnikami aktywności i uczestnictwa osób niepełnosprawnych, badacze i analitycy polityki społecznej formułują wniosek, że w dziedzinie integracji społecznej potrzebna jest dzisiaj tzw. polityka inteligentna, oferująca trafnie i precyzyjnie
określone cele, a także posługująca się instrumentami dokładnie zaadresowanymi
do konkretnych środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz uwzględniającymi
specyfikę problemów życiowych tych środowisk1.
Rozpoczynając projekt pod nazwą: „Opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością
intelektualną na podstawie doświadczeń „systemu stargardzkiego” oraz nowo
czesnego dorobku nauki i praktyki dotyczącego integracji osób niepełnosprawnych”, zespół badawczy czynił to z przekonaniem, że tzw. „system stargardzki” dobrze spełnia kryteria skuteczności, jakie nowoczesna polityka społeczna przykłada
do metod i instrumentów rozwiązywania problemów środowiskowej integracji osób
niepełnosprawnych. Z całą pewnością było wówczas wiadomo, że jest to instrument
zapewniający trwałą i stabilną poprawę sytuacji środowiska, precyzyjnie zaadresowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną (stanowiących grupę niepełnosprawnych najsilniej wykluczaną w życiu społecznym) oraz dobrze dopasowany
do ich złożonych problemów życiowych, co wynika m.in. z różnego stopnia niepełnosprawności oraz specyfiki kolejnych etapów życia.
Gąciarz B., Ostrowska A., Pańków W.: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich, IFIS PAN, Warszawa,
2008, s. 5
1
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„System stargardzki” zarówno w warstwie koncepcyjnej, jak i organizacyjnej
jest świadomym, planowym i wieloletnim dorobkiem Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). System ten budowany był
przez PSOUU etapowo, z uwzględnieniem nabywanych praktycznych doświadczeń
oraz merytorycznych inspiracji płynących ze światowej literatury przedmiotu, jak
i z obserwacji czynionych w trakcie międzynarodowej współpracy z organizacjami
o podobnym profilu z Francji, Austrii, Niemiec, Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Środowisko budujące system obejmowało: Koło PSOUU w Stargardzie Szczecińskim, jego liderów i rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak
również liderów Stowarzyszenia oraz nieliczne grono ekspertów i naukowców zajmujących się problematyką niepełnosprawności intelektualnej. Nie można też pominąć udziału zbiorowego wysiłku i doświadczenia całego ogólnopolskiego PSOUU,
ponad 100 kół terenowych, które – każde na swoim terenie – tworzyło elementy
systemu.
„System stargardzki” nie powstał zatem ani szybko, ani przypadkowo. Jest rozwiązaniem dobrze przemyślanym i zaprojektowanym. Rozwijany jest nieustannie
– także przy udziale obecnego personelu Koła Stowarzyszenia w Stargardzie Szczecińskim. Zdobył już renomę i uznanie specjalistów. Rozwiązania wypracowane przez
stargardzkie Koło PSOUU są dzisiaj słusznie uznawane za tzw. dobrą praktykę, która jednak nigdy nie doczekała się całościowego opisu i oceny. Dotychczasowe opi
nie formułowano na podstawie bezpośrednich obserwacji. Podjęty projekt miał więc
wypełnić luki powstałe w zakresie: po pierwsze - szerszej charakterystyki systemu;
po drugie – ewaluacji uzyskiwanych przez system rezultatów; po trzecie – głębszej analizy i opracowania wniosków dotyczących ewentualnych usprawnień funk
cjonowania systemu. Przystępując do badania założono bowiem, że system nie jest
wolny od wewnętrznych dysfunkcji oraz negatywnych uwarunkowań zewnętrznych.
Zrealizowanie tych trzech zadań było podstawą dla opracowania zaprezentowanego
w niniejszej publikacji rekomendowanego modelu lokalnego systemu rehabilitacji
i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Niniejsza publikacja adresowana jest przede wszystkim do samorządowych
władz i administracji, do lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych.
Ma ona umożliwić zapoznanie się ze sprawdzonymi rozwiązaniami dobrze służącymi
uzyskiwaniu trwałej poprawy jakości życia i stanu integracji społecznej dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Może także być rzeczową inspiracją dla opracowania i wdrożenia podobnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki innych środowisk lokalnych.
Istotną częścią publikacji jest analiza porównawcza warunków i jakości życia
osób z niepełnosprawnością intelektualną, beneficjentów „systemu stargardzkiego”, którą przeprowadzono na tle grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną
zamieszkałych w celowo dobranym powiecie porównawczym. Kryterium doboru
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była „typowość” powiatu. Miała to być jednostka terytorialna i administracyjna,
jakich w Polsce najwięcej pod względem możliwości rehabilitacji i integracji osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Analiza miała cel ewaluacyjny. W założeniach
badania przyjęto, że w taki sposób zidentyfikowane zostaną rezultaty działania
osiągane przez „system stargardzki”. Wysoka jakość życia osób niepełnosprawnych była bowiem celem jego powstania i pozostaje najważniejszym celem jego
funkcjonowania.
Ważnym obszarem przeprowadzonych badań była także charakterystyka i ana
liza samego systemu. W trakcie badania zwracano szczególną uwagę na rolę poszczególnych elementów oraz całego systemu w eliminowaniu barier dla rozwoju,
integracji społecznej i jakości życia beneficjentów systemu. Duże znaczenie miała
ponadto analiza uwarunkowań skutecznego działania systemu.
Istotnym kontekstem realizacji projektu był rozwój światowego dorobku intelektualnego w podejściu do zagadnień niepełnosprawności oraz rozwijana
na świecie praktyka społeczna służąca ograniczaniu zjawiska dyskryminacji osób
niepełnosprawnych. Podkreślić tu należy zwłaszcza idee, zasady i standardy zawarte w przyjętej 13 grudnia 2006 r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
która stanowi podstawę nowoczesnej polityki społecznej wobec osób z niepeł
nosprawnością. Europejska polityka społeczna przejęła wszystkie zasady i stan
dardy Konwencji ONZ w ogłoszonej w listopadzie 2010 r. Europejskiej strategii
w sprawie niepełnosprawności 2010 – 2020, oraz poprzez ratyfikowanie Konwencji
przez Parlament Unii Europejskiej w grudniu 2010 r. Ważną inspiracją dla projektu była także opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), opubliko
wana w 2001 r. Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności
i zdrowia (ICF). Klasyfikacja ta wprowadziła i upowszechniła nową definicję i teorię
niepełnosprawności, co niesie za sobą doniosłe konsekwencje dla programowania
i wdrażania działań medycznych, rehabilitacyjnych i społecznych, nakierowanych
na ograniczanie dyskryminacyjnych skutków psychofizycznych deficytów człowieka.
Ostatnie lata to okres burzliwych, toczonych w Europie i USA, dyskusji na temat stosowanych w polityce społecznej paradygmatów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Efektem tych debat jest intensywny rozwój poglądów i idei stanowiących bazę dla nowych praktyk
i standardów. Twórcy „systemu stargardzkiego” uwzględniali te idee w jego budowaniu. Zwrócenie uwagi na ten dorobek, jako podstawę poszukiwania rozwiązań
praktycznych było jednym z zadań w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia.
Projekt pn.„Opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia
społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie
doświadczeń „systemu stargardzkiego” oraz nowoczesnego dorobku nauki i praktyki dotyczącego integracji osób niepełnosprawnych”, sfinansowany ze środków
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, został zrealizo
wany w latach 2010 – 2012. Specyfiką przeprowadzonego badania było to, że jego
instytucjonalnym realizatorem była organizacja pozarządowa – Polskie Forum Osób
Niepełnosprawnych (PFON).
Praktyczno-naukowy charakter projektu znalazł wyraz w składzie Rady sterująco-konsultacyjnej, która kierowała projektem pod względem merytorycznym.
W Radzie zasiedli zarówno praktycy – twórcy „systemu stargardzkiego”, jak i przedstawiciele nauki. Wśród praktyków znalazły się osoby, które są autorami koncepcji
systemu, realizatorami procesu jego wdrożenia oraz jego długoletnimi menadżerami: Krystyna Mrugalska oraz Kazimierz i Magdalena Nowiccy. To przede wszystkim ich przemyślenia, działalność i doświadczenia legły u podstaw całego systemu.
By zapewnić naukowy charakter ustaleń badawczych, PFON przeprowadził badanie
w partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie – w pracach Rady uczestniczyła prof. dr hab. Anna FirkowskaMankiewicz.
W zespole badawczym, poza członkami Rady sterująco-konsultacyjnej, znaleźli się także badacze społeczni, którzy pod kierunkiem Rady opracowali założenia,
metody i narzędzia badawcze, zebrali materiał empiryczny dotyczący „systemu stargardzkiego” i powiatu porównawczego oraz opracowali wyniki.
W przeprowadzonym badaniu korzystano z metod jakościowych i ilościowych.
Jako opis „dobrej praktyki” miało ono ewaluacyjny charakter. Natomiast z socjologi
cznego punktu widzenia było to badanie typu case study, czyli studium przypadku.
Główną zaletą case study jest optymalizacja możliwości zrozumienia przedmiotu
badania. Robert E. Stake2 wyróżnił, z punktu widzenia celów prowadzonego badania, trzy podstawowe typy studiów przypadku: autoteliczne, instrumentalne oraz
zbiorowe. Autoteliczne studium przypadku jest prowadzone wyłącznie z powodu
zainteresowania przypadkiem samym w sobie. Jego celem nie jest ani zrozumienie
szerszego zjawiska, ani budowanie teorii, lecz jedynie zrozumienie danego przypadku. W przeciwieństwie do autotelicznego, instrumentalne studium przypadku ma
służyć pogłębieniu wiedzy o szerszym zjawisku oraz wyciągnięciu bardziej ogólnych wniosków. Zainteresowanie samym przypadkiem jest drugorzędne i ma charakter wspierający, ułatwiający zrozumienie czegoś innego. Zarówno przypadek, jak
i jego kontekst są szczegółowo badane w celu poznania szerszego zjawiska. Nato
miast zbiorowe studium przypadku jest instrumentalnym studium obejmującym kilka – podobnych do siebie lub nie – przypadków. Równoległemu badaniu poddaje się
kilka przypadków w celu lepszego poznania zjawiska, populacji lub ogólnego stanu
rzeczy. Wykonane badanie „systemu stargardzkiego” można zaliczyć do studiów
Stake R. E.: Jakościowe studium przypadku, w: Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.): Metody badań
jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, s. 627-628
2
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mieszanych, gdyż istotne było zarówno zrozumienie samego przypadku, jak i jego
porównanie oraz sformułowanie ogólniejszych wniosków.
Przygotowując niniejszą publikację świadomie przyjęto założenie, że powinna
ona, podobnie jak zrealizowane badanie, zachować praktyczno-naukowy charakter.
Nadrzędną intencją zespołu badawczego było bowiem wykonanie pracy, która osobom zainteresowanym dostarczy przekonujących argumentów i sugestii dotyczących zarówno powinności środowisk lokalnych, jak i możliwości w zakresie skutecznej poprawy losu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

ROZDZIAŁ 1 INTEGRACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ – ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

1 / KONCEPCYJNE PRZESŁANKI NARODZIN I ROZWOJU „SYSTEMU STARGARDZKIEGO”
Początki „stargardzkiego systemu” rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną sięgają wczesnych lat 90. ubiegłego
wieku. Koło terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim, wychodząc naprzeciw potrzebie
aktywizowania swoich podopiecznych, wystąpiło wówczas z inicjatywą powołania Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ). Tego rodzaju potrzeba występowała
w wielu środowiskach lokalnych w Polsce, jednak tylko w niektórych zaowocowała podjęciem podobnych inicjatyw. Uruchomienie w kwietniu 1993 r. stargardz
kiego WTZ było pierwszym krokiem w budowie systemu rehabilitacji i wsparcia
społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym mieście.
W kolejnych latach wdrażano nowe idee i rozwiązania. W grudniu 1998 r. rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), w sierpniu 2000 r.
uruchomiono Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ), a w latach 1999 - 2004 kompleks mieszkalnictwa wspomaganego. Zbudowanie całego systemu okazało się
przedsięwzięciem złożonym, ale zrealizowano go z pełnym powodzeniem. Dla
sukcesu, który osiągnął „system stargardzki” zasadnicze znaczenie miała obecność
w Stargardzie Szczecińskim, wspominanego już, utworzonego w 1992r. aktywnego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
(PSOUU). Drugim ważnym czynnikiem sukcesu była trafność przyjmowanych
w budowie systemu „założeń konstrukcyjnych”.
W latach 90. i kolejnych budowy „systemu stargardzkiego”, działania PSOUU cechowała różnorodność oraz zdolność do poszukiwania i kreowania nowych
rozwiązań. Stowarzyszenie potrafiło określić swą misję, cele i zadania zgodnie
z założeniami i wymogami nowoczesnej polityki społecznej. W podstawowych
dokumentach PSOUU zjawisko niepełnosprawności intelektualnej ujmowane jest
w kontekście praw człowieka i obywatela. Znalazło to wyraz w statutowym zapisie
celu Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisem art. 4 Statutu: „Celem Stowarzyszenia jest
działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin”.

Integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zagadnienia teoretyczne

25

Od początku swego istnienia PSOUU wyróżniało się demokratycznym i obywatelskim podejściem do kształtowania i realizacji polityki społecznej wobec
osób z niepełnosprawnościami, podczas gdy wiele ogniw administracji rządowej
i samorządowej, a także wiele organizacji pozarządowych nadal traktuje tę politykę jako wyłączną lub prawie wyłączną domenę administracji publicznej. PSOUU
wcześnie doceniło znaczenie i potrzebę walki o odpowiednie rozwiązania ustawowe
w różnych obszarach życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, w związku
z czym do zadań statutowych zaliczyło: „Inicjowanie i występowanie z wnioskami
o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób
z upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym
rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego,
opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej” (Art. 5, § 1 Statutu Stowarzyszenia). W PSOUU
realizacja celów i zadań statutowych traktowana jest w kategoriach współpracy
ze wszystkimi podmiotami polityki społecznej: „…z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi…”
(Art. 5, § 13 Statutu Stowarzyszenia). Wśród zadań statutowych PSOUU osobne
miejsce zajmuje poszukiwanie oraz wdrażanie nowych instrumentów i metod w dziedzinie polityki społecznej, „form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia” (Art. 5, § 10 Statutu), a także „działalność ekspercka
i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie upośledzenia umysłowego oraz
współdziałanie w ich prowadzeniu, a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce” (Art. 5, § 14 Statutu). W kontekście tych poszukiwań ważne
znaczenie ma współpraca „… z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,
Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich” (Art. 5, § 18 Statutu). Dzięki oparciu w PSOUU, stargardzkie środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną
i ich rodzin mogło skuteczniej artykułować swoje potrzeby i dążenia oraz walczyć
o ich realizację, korzystając z prawnych, organizacyjnych i finansowych możliwości
tworzonych przez państwo.
Szczególnie ważnym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim, czyli najpierw do stworzenia systemu rehabilitacji
i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną,
a następnie do jego wieloletniego, efektywnego funkcjonowania, były zastosowane
przy budowie systemu „założenia konstrukcyjne”. Do najważniejszych z nich należą
te dotyczące: nowoczesnej definicji samej niepełnosprawności oraz definicji niepełnosprawności intelektualnej, koncepcji osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
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paradygmatu lokalnej polityki społecznej, koncepcji jakości życia osoby z niepełnosprawnością oraz koncepcji rehabilitacji i integracji społecznej.

2 / DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W świadomości społecznej rozpowszechnione jest tradycyjne rozumienie niepełnosprawności, w którym jest ona postrzegana jako kalectwo, ułomność, niewydolność i „niepełnowartościowość” człowieka, lokalizowana w obrębie jego ciała
lub umysłu. Osoby z niepełnosprawnościami uznawane są za chore, w związku
z czym udzielanie im ewentualnej pomocy koncentruje się na poprawianiu ich stanu zdrowia i sprawności. Obowiązki w tym zakresie spoczywają na wyspecjalizo
wanych instytucjach i placówkach zaś niezbędnymi kompetencjami, umiejętnościami i możliwościami przywracania utraconego zdrowia oraz zdolności fizycznych
i mentalnych dysponują profesjonaliści i specjalistyczny personel (przede wszystkim
medyczny).
Także w nauce i praktyce społecznej do niedawna dominowało tradycyjne, biologiczno-medyczne ujmowanie niepełnosprawności jako „problemu osobistego,
bezpośrednio wywołanego przez chorobę, uraz lub inny stan chorobowy, wymagający opieki medycznej w postaci indywidualnego leczenia prowadzonego przez
przygotowane do tego zawodowo osoby”3. W definicji tak pojmowanej niepełnosprawności zwracano uwagę na odstępstwa od „normalnej” budowy i „normalnego”
funkcjonowania ludzkiego organizmu. Głównym problemem tak rozumianej niepełnosprawności było wyleczenie choroby lub dostosowanie człowieka do jego nowej
kondycji fizycznej. Trzeba tu zwrócić uwagę, że niepełnosprawność intelektualna
była uważana w tym ujęciu za chorobę nieuleczalną.
W nowoczesnym podejściu do niepełnosprawności, nie lekceważąc biologiczno-
medycznego podłoża deficytów, podkreśla się jednak, że niepełnosprawność jest
równocześnie problemem wywołanym przez sposób funkcjonowania społeczeństwa, które często wyklucza osoby niepełnosprawne z normalnego życia. Dlatego
w rozwiązywaniu problemu niepełnosprawności społeczeństwo ma obowiązek
podejmowania także specjalnych, pozamedycznych działań, dostosowujących środowiskowe warunki życia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły one korzystać na równi z osobami sprawnymi ze wszystkich przysługujących
im praw, a zwłaszcza prawa do godnego i aktywnego uczestnictwa w życiu publi
cznym.
Nowoczesne podejście do problemu niepełnosprawności znajduje pełne odzwierciedlenie w jej definicji ujętej w Konwencji o prawach osób niepełnosprawInternational classification of functioning, disability and health (ICF), WHO, Geneva, 2001, Punkt
A.5.2
3
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nych. Według Konwencji „do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które
mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny
i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.”4.
Zgodnie z Konwencją niepełnosprawność jest redukowalna, poprzez “dostosowa
nie” środowiska fizycznego i społecznego do szczególnych potrzeb i możliwości
osób niepełnosprawnych.
W nowoczesnym podejściu do niepełnosprawności zwraca się uwagę:
• że osobie z niepełnosprawnością przysługują dokładnie te same prawa
i wolności co każdej jednostce ludzkiej, zaś dyskryminacja jakiejkolwiek osoby
ze względu na jej niepełnosprawność jest wykroczeniem przeciwko godności
i wartości człowieka;
• na potencjał, talenty i możliwości osób z niepełnosprawnością oraz ich wiedzę,
umiejętności i doświadczenie, które powinny być wykorzystywane dla dobra
tych osób i całego społeczeństwa;
• na fakt, że uszkodzenia ciała często odgrywają mniejszą rolę w wykluczaniu
osób niepełnosprawnych, niż bariery związane z organizacją i funkcjonowaniem
społeczeństwa; liczne bariery środowiskowe oraz mentalne, będące przyczynami
dyskryminacji osób niepełnosprawnych powinny być identyfikowane i ograni
czane poprzez przebudowę infrastruktury środowiskowej, struktury instytucjo
nalnej, przepisów prawnych i świadomości społecznej (tj. systemów wartości
i postaw społecznych);
• że rozwiązywanie problemu niepełnosprawności polega na racjonalnym dostosowaniu fizycznego i społecznego środowiska, w którym żyją osoby
z niepełnosprawnością do ich potrzeb, oczekiwań i możliwości;
• że odmowa racjonalnego dostosowania środowiska do szczególnych potrzeb
osób z niepełnosprawnością stanowi przejaw dyskryminacji;
• że osoby niepełnosprawne mają prawo do autonomii oraz samodzielności,
w tym swobody dokonywania własnych wyborów;
• że samodzielne życie w integracji społecznej powinno być zasadniczym celem
udzielanej osobie niepełnosprawnej pomocy, rehabilitacji i wsparcia;
• że konieczne jest stałe wspieranie osób niepełnosprawnych w ich zmaganiach
z barierami fizycznymi i społecznymi, które utrudniają lub uniemożliwiają im
wykonywanie codziennych czynności, korzystanie z praw, ale także podejmo
wanie obowiązków oraz pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
Niepełnosprawność w nowoczesnym ujęciu jest szerokim pojęciem obejmującym nie tylko uszkodzenie organizmu, ale także ograniczenia w aktywności
osób z niepełnosprawnością oraz w ich uczestnictwie w życiu społecznym. A za4

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2012, poz.1169, Art. 1

28

ŻYCIE W INTEGRACJI

tem niepełnosprawność nie może być rozpatrywana wyłącznie, czy też przede
wszystkim jako zagadnienie biologiczno-medyczne. We współczesnym pojmo
waniu niepełnosprawności zwraca się uwagę na negatywne aspekty interakcji
pomiędzy osobą niepełnosprawną a środowiskiem, w którym żyje, powodujące
ograniczenia jej aktywności w uczestniczeniu w życiu społecznym oraz w korzy
staniu z przynależnych jej praw. W świetle tego ujęcia, do głównych zagadnień
w rozwiązywaniu problemu niepełnosprawności należy usuwanie barier i tworzenie
ułatwień w funkcjonowaniu człowieka, poprzez kształtowanie odpowiednich czynników środowiskowych, uwzględniających „świat fizyczny i jego cechy, świat fizy
czny będący wytworem człowieka, innych ludzi w różnych relacjach i rolach, postawy i wartości, systemy społeczne oraz usługi, przepisy i prawa”5.
Istotnym aspektem nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności jest dostrzeganie specyficznych cech poszczególnych rodzajów niepełnosprawności,
powodujących daleko idącą odmienność zagadnień związanych z identyfikacją
i eliminowaniem dyskryminacji, a także odmienność niezbędnych form i charakteru wsparcia umożliwiającego autonomię, samodzielne życie i uczestnictwo
w życiu środowiska. Uważnego dostrzegania wymagają także odmienności i różnice w aktywności, funkcjonowaniu i partycypacji społecznej osób z tym samym rodzajem niepełnosprawności – w zależności od stopnia niepełnosprawności i innych
cech, zwłaszcza wieku i związanego z nim etapu życia.
Dzięki nowoczesnemu podejściu do problemu niepełnosprawności, w trakcie poszukiwań nowych rozwiązań systemowych możliwe było przezwyciężenie ograniczeń wynikających z wąskiego rozumienia pojęcia niepełnosprawności
przez polskie prawo. W krajowych przepisach dominuje bowiem definicja zawarta w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którą niepełnosprawność oznacza jedynie „trwałą lub
okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy”6. Przytoczona definicja nie wskazuje na istotność zewnętrznych barier środowiskowych oraz konieczność równego traktowania wszystkich
obywateli7.

International classification of functioning, disability and health (ICF), WHO, Geneva, 2001, Załącznik 1
Ustawa z dnia 27 sierpnia 197 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776, Art. 2
7
Szeroczyńska M.: Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna, w: Polska droga do Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskie
Forum Osób Niepełnosprawnych, Kraków, 2008, s. 12
5
6
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3 / DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Jak wynika z badań8, osoby z niepełnosprawnością intelektualną są jedną z naj
bardziej wykluczonych i najsilniej stygmatyzowanych grup wśród ogółu osób
niepełnosprawnych. Do najważniejszych przyczyn tego zjawiska zalicza się stereotypy i mity dotyczące niepełnosprawności intelektualnej, które niekorzystnie
wpływają na postawy społeczne i sposób traktowania osób z tą niepełnosprawnością,
a także ich rodzin oraz na stwarzane tym osobom możliwości i szanse rozwojowe.
Do najbardziej krzywdzących, dzisiaj już naukowo sfalsyfikowanych, należy pogląd
o trwałym i nieodwracalnym charakterze ograniczeń intelektualnych.
Sformułowanie “niepełnosprawność intelektualna” jest stosunkowo nowe. Jest
ono efektem dążeń silnych ruchów rodzicielskich w wielu krajach świata oraz trendów w pedagogice specjalnej i psychologii do odejścia od terminów stygmatyzujących osoby niepełnosprawne. Jednak w międzynarodowej terminologii medycznej
i w codziennej praktyce wielu krajów nadal jeszcze dość powszechnie używany jest
termin upośledzenie umysłowe (mental retardation)9.
Upośledzenie umysłowe jest efektem uszkodzenia lub nieprawidłowej budowy
ośrodkowego układu nerwowego. Tradycyjnie było ono definiowane, jako „istotnie
niższy, niż przeciętny, ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego, występujący łącznie z upośledzeniem w zakresie przystosowania się, powstały w okresie rozwojowym”10. A zatem klasyczne pojęcie upośledzenia umysłowego charakteryzuje
się tym, że identyfikuje i uwypukla deficyty opisujące ograniczenia jednostki, zawiera także wyraźny przekaz o trwałym charakterze tych ograniczeń, które mogą
mieć różne natężenie. I takie też pojęcie zawarto w Międzynarodowej Statystycz
nej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). W dokumencie tym
upośledzenie umysłowe zdefiniowano, jako „stan zahamowania lub niepełnego rozwoju umysłu, który charakteryzuje się zwłaszcza uszkodzeniem umiejętności ujawniających się w okresie rozwoju i składających się na ogólny poziom inteligencji
– to jest: zdolności poznawczych, mowy, ruchowych i społecznych. Upośledzenie
Ostrowska A.: Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych,
w: Gustavsson A., Zakrzewska-Manterys E. (red.): Upośledzenie w społecznym zwierciadle,
Wydawnictwo „Żak”, Warszawa, 1997; Sękowski A.: W kierunku typologii uwarunkowań postaw
wobec osób niepełnosprawnych, w: Roczniki Psychologiczne, tom V, 2002, s. 129-144; Stankowski
A.: Niepełnosprawni w opinii społecznej (charakterystyka porównawcza 1977 - 1997), w: Auxilium
Sociale, nr 3-4, 1997, s. 63-71
9
Intellectual Disability Atlas, WHO, 2007, s. 17
10
Grossman H.: Podręcznik klasyfikacji i terminologii niedorozwoju umysłowego, cyt. za: Kostrzewski
J., Wald I.: Podstawowe wiadomości o upośledzeniu umysłowym, w: Kirejczyk K. (red.): Upośledzenie
umysłowe – pedagogika, PWN, Warszawa, 1981, s. 58
8
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to może występować wraz z innymi zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi. Osoby upośledzone umysłowo mogą przejawiać szeroki zakres zaburzeń psychicznych,
a zapadalność na inne zaburzenia psychiczne jest w tej populacji co najmniej trzy
do czterech razy większa, niż w populacji ogólnej”11.
Tradycyjne pojmowanie niepełnosprawności intelektualnej nadal jest silnie zakorzenione w świadomości specjalistów i zespołów pracujących z osobami
z tym rodzajem niepełnosprawności. Dość wspomnieć, że jest również stosowane
w orzecznictwie o niepełnosprawności. Klasycznemu rozumieniu upośledzenia
umysłowego często towarzyszy pogląd utrzymujący, że w związku z trwale ograni
czonymi możliwościami rozwoju osób z tą niepełnosprawnością, nie są one zdolne do samodzielnego życia oraz uczestniczenia w życiu społecznym. Pogląd ten
odgrywa szczególnie istotną rolę w społecznym mechanizmie wykluczania osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Jest też nierzadko podzielany przez pracujących w środowiskach lokalnych urzędników administracji publicznej i pracowników socjalnych. Konsekwencją takiego rozumowania są ciągle żywe przekonania
o społecznej celowości udzielania osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz
ich rodzinom wyłącznie prostej pomocy i opieki, oraz o niezasadności oferowania
im szerszego repertuaru form edukacji, rehabilitacji i wspierania, które przecież –
jak się mylnie sądzi – i tak nie przyczynią się do rozwoju aktywności i uczestnictwa
osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym.
Przełom w rozumieniu, czym jest upośledzenie umysłowe przyniosły: po pier
wsze – badania naukowe, po drugie – inspirowana tymi badaniami praktyka tera
peutyczna oraz po trzecie – presja rodziców i działania społeczne nastawione
na obalanie stereotypów i tworzenie równych szans. W wyniku wspominanych badań
i rozwijanej (także przez rodziców) praktyki terapeutycznej udowodniono, że osoby
z niepełnosprawnością intelektualną mają potrzeby i potencjał w zakresie indywidualnego oraz społecznego rozwoju i uczestnictwa, że potrafią być (przy odpowiednim
wsparciu) autonomiczne i zdolne do samodzielnego życia. Ich rehabilitacja wymaga
jednak zindywidualizowanego podejścia, a ich funkcjonowanie zapewnienia odpo
wiednich warunków społeczno-środowiskowych.
Pierwsze inicjatywy dotyczące zmiany paradygmatu niepełnosprawności intelektualnej przypadają na początek lat 90. ub. w. Przedmiotem narastającej fali krytyki tradycyjnego podejścia, zapoczątkowanej w USA, była koncentracja na deficytach
i ograniczeniach osób z niepełnosprawnością intelektualną, co znajdowało swój wyraz w posługiwaniu się wyłącznie takimi określeniami, jak „ogólne funkcjonowanie
intelektualne znacznie poniżej średniej”, „deficyty w zachowaniach przystosowawczych”, „deficyty w funkcjonowaniu intelektualnym” itp.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki
diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Kraków – Warszawa, 2000, s. 190
11
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W 1992 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Upośledzenia Umysłowego (American Association on Mental Retardation, AAMR) przyjęło nową definicję upośledzenia umysłowego (mental retardation). Wedle niej „upośledzenie umysłowe
jest niepełnosprawnością charakteryzującą się znacznym ograniczeniem zarówno
w zakresie funkcjonowania intelektualnego, jak i zachowań przystosowawczych, które wyrażają się w umiejętnościach poznawczych, społecznych i praktycznych. Niepełnosprawność ta ujawnia się przed 18 rokiem życia. Definicji tej towarzyszy pięć
założeń poszerzających sposób jej stosowania:
1. Ograniczenia w bieżącym funkcjonowaniu muszą być rozpatrywane w kontekście społeczno-środowiskowym typowym dla wieku i kultury rówieśników danej
osoby.
2. W prawomocnym orzeczeniu bierze się pod uwagę zróżnicowanie kultury
i języka, jak również różnice w komunikowaniu oraz czynniki sensoryczne,
motoryczne i behawioralne.
3. Ograniczenia często koegzystują z mocnymi stronami jednostki.
4. Istotnym celem opisu ograniczeń jest opracowanie profilu potrzebnego
wsparcia.
5. Dzięki właściwemu, zindywidualizowanemu wsparciu zapewnionemu przez długi okres czasu, funkcjonowanie życiowe osoby z upośledzeniem umysłowym (niepełnosprawnością intelektualną) na ogół ulega poprawie”12.
Jeszcze dalej, jeśli chodzi o zmianę orientacji w rozpatrywaniu niepełnosprawności intelektualnej z negatywnej na bardziej pozytywną, idzie definicja propago
wana obecnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Wyjaśnia ona,
iż niepełnosprawność intelektualna (intellectual impairment) to stan zahamowa
nia lub niepełnego rozwoju umysłu, który oznacza, że osoba może mieć trudności
w rozumieniu, uczeniu się i zapamiętywaniu nowych rzeczy lub w stosowaniu posiadanej wiedzy do nowych sytuacji13.
Nowy paradygmat niepełnosprawności intelektualnej:
• odrzuca negatywną perspektywę, charakterystyczną dla tradycyjnych defi
nicji, polegającą na ujmowaniu niepełnosprawności intelektualnej poprzez
eksponowanie deficytów i ograniczeń jednostki i podkreślaniu ich trwałego
charakteru;
• bierze pod uwagę zależności pomiędzy potencjałem jednostki a środowiskiem;
Luckasson R., Borthwick-Duffy S.,Buntinx W.H.E.,Coulter D.L., Craig E.M.,Reeve A.,Schalock
R.L., Snell M.E., Spitalnik D.L., Spreat s., Tassi M.J.: Definition of mental retardation, American
Association of Mental Retardation, Washington, 2000, s.1 cyt. za: Deutsch Smith D.: Pedagogika
specjalna. Podręcznik akademicki (redakcja naukowa: Firkowska-Mankiewicz A., Szumski G.),
Wydawnictwo Naukowe PWN i APS, Warszawa, 2008, s. 225
13
World Report On Disability, WHO, The World Bank, 2011, Glossary
12
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odchodzi od posługiwania się ilorazem inteligencji, jako głównym czynnikiem
definiującym upośledzenie umysłowe i nakazuje ostrożne korzystanie z IQ;
podkreśla potrzebę stosowania różnorodnych form uczenia, zwłaszcza uczenia
praktycznego, którego stosowanie ma podstawowe znaczenie w przypadku niepełnosprawności intelektualnej;
rozwija koncepcję zachowania przystosowawczego;
rozpatruje niepełnosprawność intelektualną w kategoriach wsparcia niezbędnego, aby osoba niepełnosprawna mogła funkcjonować w społeczeństwie w możliwie najbardziej samodzielny sposób14.

Dla kształtowania się nowego paradygmatu niepełnosprawności intelektualnej
szczególne znaczenie miały postępy (w latach 90. ubiegłego stulecia) w naukowym
rozumieniu inteligencji, którą zaczęto definiować, jako „bardzo ogólną zdolność
umysłową, która m.in. obejmuje zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych kwestii, szybkiego
uczenia się oraz uczenia się na podstawie doświadczenia osobistego”15. Definicja
ta ułatwiła zrozumienie obszarów niepełnosprawności intelektualnej, a także zasadniczego znaczenia doświadczenia osobistego dla rozwoju i rehabilitacji (opartej
na wykonywaniu i powtarzaniu czynności) osób z tym rodzajem niepełnosprawności, w sytuacji ich ograniczonych możliwości w zakresie szybkiego i abstrakcyjnego
uczenia się.
Zarówno w podejściu tradycyjnym, jak i nowoczesnym wyróżnia się cztery stopnie upośledzenia umysłowego: lekkie, umiarkowane, znaczne i głębokie.
W klasycznym ujęciu charakterystyka tych stopni opierała się na utrwalającej obraz
patologii „negatywnej prezentacji” odstępstw od normy. W ramach nowego paradygmatu charakterystyka stopni niepełnosprawności intelektualnej polega na „pozytywnej prezentacji” potencjału i możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, stymulującej twórcze i optymistyczne podejście do rehabilitacji tychże osób.

Deutsch Smith D.: Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki (redakcja naukowa: Firkowska-Mankiewicz A., Szumski G.), Wydawnictwo Naukowe PWN i APS, Warszawa, 2008, ss. 225-226
15
Gottfredson L.: Mainstream Science on Inteligence, The Wall Street Journal, December 13, 1994
14
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Tabela 1. Charakterystyki stopni upośledzenia umysłowego/niepełnosprawności
intelektualnej

Charakterystyka stopni upośledzenia
umysłowego w podejściu tradycyjnym16

Charakterystyka stopni
niepełnosprawności intelektualnej
w podejściu nowoczesnym17

Stopień lekki
Upośledzenie umysłowe lekkie charakteryzuje się istotnie niższym od przeciętnego
funkcjonowaniem intelektualnym. Iloraz
inteligencji od 50 do 70. Występują tutaj
deficyty lub upośledzenia zdolności przystosowania przynajmniej w dwóch spośród
następujących dziedzin: porozumiewania
się, zaradności osobistej, prowadzenia
domu, stanowienia o sobie, umiejętności
interpersonalnych, korzystania ze źródeł
wsparcia społecznego, możliwości uczenia
się, pracy, wypoczynku, dbania o zdrowie
i bezpieczeństwo.
Osoby z lekkim upośledzeniem
umysłowym są w różnym stopniu opóźnione w posługiwaniu się językiem
i mową, ale większość z nich korzysta z tych
umiejętności wystarczająco, aby zaspokoić codzienne potrzeby i podtrzymać
podstawowe relacje społeczne. Większość
z nich osiąga także pełną niezależność
w samoobsłudze (jedzenie, mycie, ubiera
nie, kontrola czynności fizjologicznych), jak

Lekki stopień niepełnosprawności intele
ktualnej u dzieci w wieku przedszkolnym
często nie jest rozpoznawany. Najczęściej
zauważa się go „przy okazji”, m.in. podczas
badań u dzieci z innymi zaburzeniami i wadami (np. niewidomych lub niedowidzących, głuchych lub niedosłyszących, dzieci
z dysfunkcjami narządu ruchu – zwłaszcza
z powodu mózgowego porażenia dziecięcego). Spora część dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
wykazuje w tym wieku opóźnienia mowy
i wady wymowy.
W latach szkolnych głównym problemem tych dzieci są: słabsza pamięć
logiczna i myślenie abstrakcyjne, jak
również pewna niestałość emocjonal
na, impulsywność i inne ograniczenia
w zakresie kontroli własnego postę
powania, zaburzona ocena własnych
możliwości i mniejsza odpowiedzialność.
Z tych powodów, jak również ze względu
na częste w tej grupie przypadki zaniedbań

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki
diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Kraków – Warszawa, 2000, s. 190 i dalsze
17
Mrugalska K.: Osoby z upośledzeniem umysłowym, w: Szczepankowska B., Ostrowska A. (red.):
Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Krajowy Fundusz Pracy, Warszawa, 1998,
s. 127 i dalsze
16
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również w czynnościach domowych, praktycznych – nawet jeśli wykonują je znacznie
wolniej niż inni.
Osoby z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim mają nierzadko trudności z nauką – zwłaszcza w opanowaniu
czytania i pisania. Można im jednak znacznie pomóc poprzez programy edukacyjne
nastawione na rozwój ich umiejętności
i kompensację występujących ograniczeń.
Większość osób lekko upośledzonych
jest potencjalnie zdolna do pracy (niewy
kwalifikowanej lub półkwalifikowanej pracy fizycznej), wymagającej raczej prakty
cznych niż szkolnych umiejętności.
W określonych warunkach społeczno-kulturowych wymagających niewielkich osiągnięć szkolnych, pewien stopień
lekkiego upośledzenia umysłowego może
nie stanowić problemu. Jednakże, jeżeli
u osób z tym stopniem upośledzenia
dodatkowo występuje zauważalna niedojrzałość emocjonalna i społeczna,
konsekwencje opóźnień (np. niezdolność do radzenia sobie z wymaganiami
małżeństwa i wychowywania dzieci albo
trudność dopasowania się do tradycji
i oczekiwań kulturowych), są wyraźne.

wychowawczych, dzieci te są kierowane do kształcenia specjalnego, ponieważ
nie radzą sobie ze zwykłym programem
szkolnym.
Podkreślić bowiem trzeba, że lek
ki stopień niepełnosprawności intelektualnej może być skutkiem czynników
społecznych związanych z ubóstwem lub
patologiami, gdy w środowisku, w którym wychowuje się dziecko skumulują się
takie niekorzystne czynniki, jak: ubóstwo,
brak należytej troski ze strony rodziców,
wielodzietność, przeludnienie mieszkań,
somatyczna lub psychiczna choroba u jednego lub obojga rodziców, lekka niepełnosprawność intelektualna występująca
u rodziców lub rodzeństwa, niski poziom
wykształcenia rodziców, dorastanie w źle
prowadzonych domach dziecka lub innych
instytucjach opieki nad dzieckiem.
Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim szczególnie korzystne jest nauczanie integracyjne
ze specjalną pomocą i wysokim stopniem
akceptacji oraz zrozumienia w środowisku
szkolnym.
W jakości procesów myślowych,
dorosłe osoby z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim osiągają poziom zbliżony do rozwoju 12-letniego dziecka. Nie znaczy to oczywiście, że tak jest we wszystkich sferach.
Osoby te potrafią troszczyć się o siebie
i innych, czytać, pisać, posługiwać się
pieniędzmi i załatwiać nieskomplikowa
ne sprawy urzędowe. Niekiedy wykazują
dużą zaradność życiową. Kończą zawodowe szkoły specjalne jako robotnicy
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wykwalifikowani i jako tacy przygotowani
są do podjęcia zatrudnienia na otwartym
rynku pracy. Jakkolwiek spora część osób
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
może żyć samodzielnie, nawet zakładać
rodziny, to jednak zawsze pożądany jest
przyjacielski krąg i system wsparcia pomocy społecznej, który zapewni oparcie
jednostkom mniej zaradnym w trudnych
sytuacjach.
Osoby z niepełnosprawnością inte
lektualną w stopniu lekkim pozbawione
odpowiedniej stymulacji i wsparcia ży
czliwego środowiska, nierzadko powielają
model życia rodziny swego pochodzenia.
W społeczeństwach ustabilizowanych
i tolerancyjnych, z dobrze rozwiniętą opieką zdrowotną, edukacją i siecią
wsparcia, większość osób z lekką nie
pełnosprawnością intelektualną nie musi
wyróżniać się w społecznościach lokalnych.
Stopień umiarkowany
Przybliżona wartość ilorazu inteligencji
od 35 do 49. Osoby z upośledzeniem umiar
kowanym mogą osiągać znaczny stopień
niezależności w zakresie samoobsługi oraz
są w stanie rozwinąć umiejętności komunikowania i uczenia się. Potrzebują jednak
wsparcia społecznego po to, aby żyć
i pracować w społeczeństwie. W tej grupie zaznaczają się różnice w zdolnościach
i predyspozycjach – wzrokowo-przestrzennych, werbalnych, manualnych, społecznointerakcyjnych. Występują też duże różnice w stopniu rozwoju mowy: od możliwości udziału w prostej konwersacji przez
komunikowanie prostych potrzeb aż po

Osoby z niepełnosprawnością intele
ktualną w stopniu umiarkowanym mogą
osiągnąć znacznie wyższy, niż dotychczas sądzono, poziom funkcjonowania umysłowego oraz dojrzałości społecznej, pod warunkiem, że ich rozwój
od wczesnego dzieciństwa był prawidłowo
stymulowany, tj. prowadzono w stosunku
do nich odpowiednie postępowanie wycho
wawcze (m.in. przez wspólną zabawę),
byli oni usprawniani ruchowo i w zakresie
koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyro
biono u nich otwartość poznawczą, spostrzegawczość itp., pobudzano rozwój
ich mowy biernej i czynnej oraz
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wyłączną zdolność rozumienia prostych
poleceń i gestów.
„Postępy w nauce są bardzo ograni
czone, ale pewna część dzieci jest w sta
nie opanować podstawowe umiejętności
potrzebne do czytania, pisania i liczenia.
Programy edukacyjne mogą dostarczyć
szansy rozwoju ich ograniczonych możliwości i nabycia podstawowych umiejętności. Takie programy są wskazane dla tych,
którzy wolno się uczą i mają niski pułap
osiągnięć.
Jako dorośli ludzie, umiarkowanie
upośledzeni są zwykle zdolni do wykonywania prostych, praktycznych prac, jeśli
zadania są starannie ustrukturalizowane
i wykonywane pod wykwalifikowanym
nadzorem.
Całkowita niezależność w dorosłym
życiu jest rzadkością. Ogólnie jednak,
osoby te są w pełni mobilne i fizycznie aktywne i większość z nich wykazuje cechy
społecznego rozwoju w zakresie zdolności
do nawiązywania kontaktu, porozumiewania się i angażowania w proste społeczne
działania”.

którzy mieli kontakt z rówieśnikami, a ich
rodzice nie byli nadmiernie opiekuńczy.
Dzieci z umiarkowaną niepełno
sprawnością intelektualną są w stanie
korzystać z oddziaływań wychowawczych
przedszkola oraz z nauki szkolnej, również
w systemie integracyjnym, z zapewnie
niem indywidualnych programów i spe
cjalnej pomocy. Większość z nich może
opanować, choć w ograniczonym zakresie,
umiejętność czytania i pisania, ale w późniejszym życiu sprawności te wymagają
stałego podtrzymywania. Dzieci te zainteresowane są nie tylko najbliższym otoczeniem. Bez obawy popełnienia błędu
można powiedzieć, że ich ciekawość świata, choć skazana na pomoc w jej zaspokajaniu, niewiele różni się od ciekawości
innych rówieśników.
Osoby z niepełnosprawnością intele
ktualną w stopniu umiarkowanym mogą
nauczyć się radzenia sobie w różnych
sytuacjach życiowych. Nie tylko czynności samoobsługowych, ale i szerszej
zaradności osobistej, np. przygotowy
wania prostych posiłków (nawet gotowa
nia potraw według przepisu), sprzątania
i mycia naczyń, prania, reperowania odzie
ży itp. z użyciem sprzętu mechanicznego,
robienia drobnych zakupów, samodzielnego poruszania się po mieście (zwłaszcza po
terenach i trasach uprzednio poznanych)
i korzystania z informacji, ze środków komunikacji masowej, posługiwania się te
lefonem, załatwiania prostych spraw itp.
Osoby te mogą nauczyć się używania kalendarza i zegara, ale wyraźną trudność
sprawia im posługiwanie się pieniędzmi.
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Wiele z nich, po odpowiednim przygotowaniu, w wieku 22-25 lat może podjąć
pracę i to nie tylko w warunkach specjalnych. Gdy mają indywidualne predyspozycje, są zdolni np. do pracy opiekuńczej
w domach lub w kuchniach restauracji
i stołówek. Ale najczęściej zatrudniani są
do prostych czynności w zakładach produkcyjnych i usługowych oraz do prac
pomocniczych – np. w biurach. Jako pracownicy są na ogół bardzo sumienni
i obowiązkowi. Cenią pracę jako szczególną wartość nobilitującą społecznie.
Osoby z niepełnosprawnością inte
lektualną w stopniu umiarkowanym pragną kontaktów, wymiany doświadczeń,
mają bogate i żywe potrzeby społeczne:
informacji, wspólnego działania, zabawy,
pracy i przeżyć, a zwłaszcza okazywania
im szacunku. Przeważająca większość
z nich jest także wrażliwa na potrzeby
innych i gotowa nieść im pomoc nawet
własnym kosztem. U osób z tym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
często nie docenia się intensywnych potrzeb kulturalnych i twórczych, ich wrażliwości na piękno. Wielu z nich ujawnia
zadziwiające, oryginalne talenty. Stanowią oni trzon zespołów muzycznych, teatralnych i innych, skupiających artystów
z niepełnosprawnością intelektualną.
Dorosłe osoby z tym stopniem nie
pełnosprawności intelektualnej są w sta
nie żyć w miarę samodzielnie, w małych
grupach przyjacielskich, przy zapewnieniu
im
bardziej
pomocy
partnerskiej
i wspomagania niż typowej opieki.
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Stopień znaczny

Iloraz inteligencji wynosi od 20 do 34.
Osoby ze znacznym upośledzeniem umysłowym osiągają niższy niż osoby ze stopniem umiarkowanym poziom aktywności.
Ponadto charakteryzują się wyraźnym
ograniczeniem sfery ruchowej i innymi
towarzyszącymi deficytami, wskazującymi
na uszkodzenia lub nieprawidłowości w ro
zwoju ośrodkowego układu nerwowego.

Osoby z niepełnosprawnością intele
ktualną w stopniu znacznym są na ogół
zdolne do nauczenia się szeregu czynności w obszarach samoobsługi i zaradności
osobistej – zwłaszcza gdy nie występują
u nich niepełnosprawności sprzężone.
Mogą też wykazywać inicjatywę w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem, porozumiewać się za pomocą przekazów niewerbalnych i niewielkiego zasobu słów,
a nawet prostych zdań oraz unikać bezpośrednich niebezpieczeństw. Uczą się one
przede wszystkim w toku powtarzających
się doświadczeń życiowych i poprzez naśladownictwo, w sytuacjach codziennych
i w szkole. Potrafią wyciągać wnioski z najprostszych sytuacji praktycznych. Posiadają wyraźną potrzebę ekspresji twórczej
(niejednokrotnie ujawniają wręcz talenty,
m.in. aktorskie) i udziału w grupowych
formach spędzania wolnego czasu. Przy
dobrej rehabilitacji i w sprzyjających warunkach mogą wykonywać proste prace,
nawet przynoszące niewielki dochód. Zatrudnienie tych osób wymaga jednak warunków specjalnych.
Osoby z niepełnosprawnością inte
lektualną w stopniu znacznym są w sta
nie poruszać się samodzielnie po znanym terenie. Jako dorośli mogą żyć
w małych społecznościach (4-8 osób) na
zasadach „chronionej autonomii”.

Stopień głęboki
Wartość ilorazu inteligencji poniżej 20.
Osoby z tym stopniem upośledzenia

Osoby z niepełnosprawnością inte
lektualną w stopniu głębokim oprócz
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wykazują poważne ograniczenia w obsza
rze pojmowania. Zdolne są do stosowania
jedynie podstawowych form komunikacji niewerbalnej. Językiem posługują się
w sposób ograniczony. W najlepszych przypadkach rozumieją podstawowe polecenia
i wyrażają proste prośby. Większość z nich
nie może poruszać się lub ich możliwości
w tym zakresie są bardzo ograniczone.
Brak zdolności do dbania o własne, ele
mentarne potrzeby (także fizjologiczne)
sprawia, że wymagają stałej pomocy
i nadzoru. U części z tych osób mogą wykształcić się najprostsze czynności wzrokowo-przestrzenne. Niektóre z nich mogą
być zdolne, przy odpowiednim nadzorze
i kierowaniu, do ograniczonego udziału
w domowych i praktycznych zadaniach.
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poważnych deficytów poznawczych, częściej niż upośledzeni innych stopni, cierpią
na schorzenia współwystępujące, m.in.
wady wzroku, słuchu, dysfunkcje narządu
ruchu oraz wiele innych. Są również osoby
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną zdrowe fizycznie.
Większość z tych osób jest zdolna do
utrzymywania emocjonalnego kontaktu
z opiekunami, rozumienia łatwych pole
ceń, porozumiewania się w sposób niewer
balny, znajomości kilku prostych słów,
opanowania podstawowych umiejętności
w zakresie samoobsługi i orientacji w co
dziennych sytuacjach. Są również tacy, któ
rzy potrafią przeprowadzić proste operacje
myślowe w celu rozwiązania nieskomplikowanego problemu praktycznego, lub
wykonywać nieskomplikowane czynności
porządkowe w gospodarstwie domowym
czy nawet czynności produkcyjne.
Osoby te uczą się przede wszystkim
w toku doświadczeń życiowych w systematycznie powtarzających się sytuacjach
i poprzez naśladownictwo. Jeśli żyją
w sprzyjających warunkach rozwojowych
interesują się otoczeniem, a tylko osoby
najgłębiej niepełnosprawne intelektualnie
zupełnie nie potrafią ustrzec się przed niebezpieczeństwem.
Rozwój tych osób jest całkowicie
zależny od środowiska, w którym żyją,
od oczekiwań, warunków, zabiegów wycho
wawczych oraz postaw opiekunów, od
zapewnienia (zarówno dzieciom, jak i oso
bom dorosłym) poczucia bezpieczeństwa
i akceptacji, a także od stałej gotowości
otoczenia do rozumienia ich zachowań
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i zaspokajania potrzeb sygnalizowanych
przez te zachowania. Szczególnie ważne
jest stałe szukanie dla nich sensownego
zajęcia, współdziałanie z nimi oraz umożliwianie im uczestniczenia w sytuacjach
grupowej ekspresji twórczej (muzykowanie, malowanie itp.) i wspólnego świętowania.
Nierzadkimi zjawiskami u osób z głębo
ką niepełnosprawnością intelektualną są
m.in. autoagresja i agresja oraz zaburzenia
kontaktu o charakterze autystycznym.
Chodzi tutaj zwłaszcza o osoby żyjące
w deprywacji zmysłowej i społecznej,
którym (w toku zniewalającej opieki)
ogranicza się możliwość aktywności,
z którymi nikt nie stara się nawiązywać pozytywnego, dostosowanego do ich możliwości, satysfakcjonującego kontaktu.
Osoby z niepełnosprawnością intele
ktualną w stopniu głębokim, mimo swych
możliwości i osiągnięć, zawsze są zależne
od opiekunów.
Podsumowując charakterystykę osób
głębiej niepełnosprawnych intelektualnie,
tzn. w stopniach – głębokim, znacznym
i umiarkowanym trzeba stwierdzić, że
jakkolwiek osiągnięcia intelektualne tych
osób są ograniczone, niekiedy nawet bardzo poważnie, to jednak bogactwo ich potrzeb psychicznych, możliwości ekspresji,
ich osobowość społeczna, a także zakres
możliwych do opanowania praktycznych
umiejętności i autonomii w ich wykonywaniu, pozytywnie zmieniają dotychcza
sowy stereotyp upośledzonego. Stereotyp
ten, niestety, wciąż jest najpoważniejszą przyczyną zaniedbań w zaspokajaniu
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potrzeb rozwojowych tej grupy ludzi,
a przez to – dawania im szansy normalnego życia.

Większość, bo ok. trzy czwarte populacji osób z niepełnosprawnością intelektual
ną charakteryzuje się lekką niepełnosprawnością funkcji poznawczych, wystarczająco dobrymi zachowaniami przystosowawczymi umożliwiającymi samodzielne życie i pracę oraz potrzebą wsparcia w niewielkim zakresie. Intensywniejszej pomocy
wymagają osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną. Większość osób
z tym rodzajem niepełnosprawności może i pragnie prowadzić samodzielne życie.
Są one w stanie poprawnie funkcjonować w lokalnych społecznościach, pracować,
pozostawać w bliskich stosunkach z rodziną i przyjaciółmi oraz czerpać radość
ze swojego życia. Temu właśnie celowi powinny służyć programy rehabilitacji
i integracji społecznej.
W ramach nowego paradygmatu niepełnosprawność intelektualna opisywana
jest za pomocą trzech podstawowych komponentów: (1) funkcjonowania intelektualnego, (2) zachowania przystosowawczego i (3) systemów wsparcia. W ramach
każdego z wymienionych komponentów nasilenie niepełnosprawności ma charakter
kontinuum.
Według nowego paradygmatu, funkcjonowanie intelektualne, które kiedyś
uznawano za kryterium zasadnicze, dziś jest tylko jedną z miar przesądzających
o upośledzeniu umysłowym. Aktualna definicja AAMR (w nawiązaniu do podejścia
tradycyjnego) posługuje się w ustalaniu poziomu funkcjonowania intelektualnego
wynikami IQ, przyjmując jako wartość progową wynik 68-70 punktów (podkreślając jednak konieczność ostrożnej interpretacji wyników testowych). W aktualnej
definicji zachowano także cztery stopnie upośledzenia umysłowego dokonując przy
tym bardzo oszczędnej ich charakterystyki:
• lekkie (od 50 do 69 punktów). Skutki: trudności w nauce, zdolność do pracy, utrzymywanie prawidłowych stosunków społecznych, wnoszenie wkładu
w życie społeczności;
• umiarkowane (od 35 do 49 punktów). Skutki: znaczne opóźnienie rozwojowe
w dzieciństwie, pewien zakres samodzielności w sferze samoobsługi, dostate
czne umiejętności komunikacyjne i szkolne, zapotrzebowanie na różnego stopnia wsparcie, aby żyć i pracować w społeczności;
• znaczne (od 20 do 34 punktów). Skutki: stała potrzeba wsparcia;
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głębokie (poniżej 20 punktów). Skutki: poważne ograniczenia samodzielności
w zakresie samoobsługi, kontroli potrzeb fizjologicznych, komunikacji i poruszania się, stała potrzeba wsparcia18.

Najbardziej charakterystyczną cechą funkcjonowania intelektualnego osób
z upośledzeniem umysłowym jest zaburzenie zdolności poznawczych. Uszkodzenie
to może powodować:
• trudności w zrozumieniu i wykonywaniu nawet prostych zadań;
• zaburzenia komunikacyjne w przekazywaniu informacji i rozumieniu ich;
• trudności w zapamiętywaniu i wykorzystywaniu wiedzy oraz wcześniej zdobytych umiejętności;
• trudności w kojarzeniu, wnioskowaniu i przewidywaniu;
• trudności z rozpoznawaniem stanów emocjonalnych, co może stwarzać problemy w sytuacjach społecznych.
U osób z niepełnosprawnością intelektualną występują problemy z nabywaniem
nowej wiedzy i umiejętności, z przechowywaniem i przypominaniem sobie informacji, z wykorzystywaniem wiedzy w nowych sytuacjach. Występują zaburzenia
pamięci, szczególnie krótkotrwałej. Jedną z ważnych cech charakterystycznych
niepełnosprawności intelektualnej jest niewielka zdolność do tzw. mimowolnego
uczenia się, to jest w sposób niezaplanowany, w trakcie codziennych doświadczeń
i obserwacji. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną często wymagają nauczania każdego zadania w sposób bezpośredni19.
Drugim komponentem nowego paradygmatu niepełnosprawności intelek
tualnej jest zachowanie przystosowawcze, czyli zbiór umiejętności koncepcyjnych, społecznych i praktycznych, których ludzie uczą się, by móc funkcjonować
w codziennym życiu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą napotykać
na trudności w przyswajaniu tychże umiejętności (uczą się bowiem przede wszystkim praktycznie, w toku uczestniczenia w sytuacjach życiowych) oraz wykazywać
brak biegłości w realizacji zachowań adaptacyjnych, co może ograniczać ich zdolność do samodzielności.
Umiejętności koncepcyjne to m.in. czytanie i pisanie, samokontrola, stosowanie
posiadanej wiedzy. Kompetencje społeczne obejmują takie umiejętności, jak kontakty interpersonalne, znajomość i przestrzeganie zasad i norm, w tym przepisów prawa, odpowiedzialność, umiejętność samooceny. Umiejętności praktyczne obejmują
m.in. takie codzienne działania, jak jedzenie, ubieranie się, mycie, przemieszczanie
się, przygotowywanie posiłków, korzystanie z telefonu, zarządzanie pieniędzmi,
Deutsch Smith D.: Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki (redakcja naukowa: Firkowska-Mankiewicz A., Szumski G.), Wydawnictwo Naukowe PWN i APS, Warszawa, 2008, s. 227
19
Ibidem, ss. 246-247
18
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przyjmowanie lekarstw, prace domowe. Obejmują także umiejętności zawodowe,
w tym związane z zachowaniem bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Zachowania adaptacyjne obejmują umiejętności, którymi człowiek posługuje się w niezależnym i samodzielnym życiu. Jak wykazuje doświadczenie, dzięki
nauczaniu bezpośredniemu, praktycznemu oraz uzyskiwanemu wsparciu, osoby
z niepełnosprawnością intelektualną mogą z powodzeniem rozwijać i doskonalić
zachowania adaptacyjne, m.in. dzięki tzw. funkcjonalnym programom kształcenia
oraz nauczaniu w otwartym środowisku20.
Trzecim komponentem nowego paradygmatu niepełnosprawności intelektualnej są systemy wsparcia. Określa on cztery możliwe poziomy natężenia różnych
rodzajów wsparcia, którego potrzebują osoby z niepełnosprawnością intelektualną:
okresowe, ograniczone, rozległe lub wszechobecne. Rodzaje wsparcia dotyczą, po
pierwsze, obszarów, w których może być ono potrzebne – np. rozwój osobowy, nauczanie, życie domowe, życie w społeczności, zatrudnienie, zachowanie zdrowia
i bezpieczeństwa, zachowania i interakcje społeczne, ochrona osobista i prawna.
Po drugie, rodzaje wsparcia dotyczą sposobu w jaki można je zapewnić – np. poprzez nauczanie, utrzymywanie przyjacielskich kontaktów, planowanie finansowe,
pomoc pracownikowi i życiu domowym, zapewnienie dostępu i korzystania z instytucji społecznych, pomocy medycznej i psychologicznej. Wsparcie może być
oferowane na każdym z poziomów zapotrzebowania – okresowym, ograniczonym,
rozległym, wszechobecnym.
Zakres i profil wsparcia udzielanego osobom z niepełnosprawnością intelektualną może być różny dla każdej z nich, jak również zmieniać się w czasie. Wsparcie powinno więc być ustalane w trybie indywidualnym i okresowo weryfikowane.
Zasadniczą przesłanką weryfikacji trafności udzielanego wsparcia, są uzyskiwane
rezultaty ujmowane w kategoriach kondycji, potencjału oraz aktywności osoby
z niepełnosprawnością.

4 / PARADYGMAT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Wykorzystywane przez politykę społeczną w Polsce strategie, metody i formy
działania wobec osób niepełnosprawnych mają u swych podstaw trzy historycznie
ukształtowane i obecnie współwystępujące modele postrzegania i traktowania osób
z niepełnosprawnością intelektualną: model pacjenta (pensjonariusza, podopiecznego), klienta oraz obywatela21.
Ibidem, ss. 228-229, 247-248
Charakterystykę modeli opracowano na podstawie: Firkowska-Mankiewicz A.: Zmiana paradygmatu w postrzeganiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną – z podopiecznego na pełnosprawnego
i niezależnego uczestnika życia społecznego, w: Z Warsztatów Terapii Zajęciowej do pracy
– rozwiązania systemowe. Materiały Konferencyjne, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa, 2006
20
21
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Model pacjenta. Był to model dominujący do końca lat 60. ubiegłego stulecia.
Osoba z niepełnosprawnością jest w nim traktowana nie jako człowiek (podmiot),
lecz jako “przypadek medyczny”, jako przedmiot zabiegów lekarzy i personelu
medycznego. Szanse i możliwości rozwojowe osoby niepełnosprawnej pozostają
poza obszarem zainteresowania wymienionych specjalistów. Jest ona izolowana
w zakładach zamkniętych i poddana rutynowej opiece ograniczającej się do zas
pokojenia potrzeb bytowych i leczenia – rozumianego głównie jako podawanie leków. Długofalowa pomoc udzielana osobie niepełnosprawnej (zwłaszcza finansowana ze środków publicznych) jest możliwa wyłącznie poza domem rodzinnym,
w specjalnych placówkach – np. szpitalach psychiatrycznych, zakładach opiekuńczych. Pomoc ta ma więc charakter zinstytucjonalizowany, wymagający podporządkowania się (na zasadach całkowitej zależności) rygorom obowiązującym
w tych placówkach. Według tego modelu osoby niepełnosprawne uznawane są
za ludzi chorych i niepełnowartościowych, których należy oddzielić od społeczeństwa, a segregację tę uzasadnia się dobrem pacjenta.
Model klienta. Był on intensywnie rozwijany od połowy lat 70. do lat 90.
ub. w. Osoba niepełnosprawna traktowana jest w nim jako zdolna do rozwoju,
uczenia się, modyfikacji zachowań oraz nabywania nowych umiejętności. Jest ona
przedmiotem zabiegów “rozwojowych”, przy czym traktowana jest nie jako pacjent,
lecz jako klient, któremu obok opieki aplikowany jest przez zespół profesjonalistów
program terapii i ćwiczeń mających na celu nauczenie go różnych sprawności i wyeliminowanie niepożądanych zachowań. Model klienta przyczynił się do rozwoju
rozwiązań, metod oraz technik umożliwiających uzyskiwanie pozytywnych zmian
w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. W modelu klienta duże
zakłady opiekuńcze zastały zastąpione mniejszymi placówkami środowiskowymi dziennymi centrami aktywności, domami grupowymi, warsztatami terapii zajęciowej itp. (tzw. profesjonalne służby środowiskowe). W nasilającej się od wczesnych
lat 90. krytyce modelu podkreślano m.in., że osoba niepełnosprawna rehabilitowana jest jednak w oderwaniu od swego naturalnego, rzeczywistego środowiska oraz
bez zwracania uwagi na jej własne preferencje. Podkreślano też, że charakter stosowanego wsparcia (odgórne programy rehabilitacyjne, dominująca rola profesjo
nalistów, zajęcia prowadzone w grupach osób niepełnosprawnych itp.) ogranicza
jego przydatność dla osób niepełnosprawnych (z punktu widzenia indywidualnych
potrzeb tych osób) oraz odgradza je od przyjaciół, rodziny i środowiska społecznego.
Model obywatela. Model ten (rozwijany od lat 90.) oparty jest na idei praw
człowieka i propaguje pełne uczestnictwo osoby z niepełnosprawnością w życiu
społecznym. Jest ona traktowana podmiotowo; uznaje się, iż należy jej udostępniać
wszystkie możliwości, z których korzysta ogół obywateli. Model propaguje zasadę,
że zamiast konstruowania specjalnych programów i aplikowania ich w specjalnych
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placówkach, osoby z niepełnosprawnością powinny być wspierane w środowiskach,
w których mieszkają. Zgodnie z tym modelem to nie osobę niepełnosprawną należy
przystosowywać do środowiska, lecz odwrotnie – to środowisko należy dostosować
do jej potrzeb. Zamiast przygotowywanych i prowadzonych przez profesjonalistów
programów należy tworzyć dla niej sieć formalnych i nieformalnych grup wsparcia, aby ułatwić jej radzenie sobie z wymaganiami codziennego życia. Miejscem,
w którym osoba niepełnosprawna potrzebuje wsparcia nie jest zakład czy specjalna
placówka, lecz własny dom, szkoła w sąsiedztwie, pobliski zakład pracy. W modelu
obywatelskim, osoba z niepełnosprawnością wymaga indywidualnego wsparcia,
dostosowanego do jej konkretnych potrzeb. Kontrolę nad decyzjami dotyczącymi
osoby niepełnosprawnej sprawuje nie lekarz lub interdyscyplinarny zespół, ale ona
sama – z ewentualną pomocą. Celem priorytetowym nie jest wyłącznie zaspokajanie
podstawowych potrzeb bytowych jednostki i zmiana jej zachowania – ale samostanowienie i kontakty z innymi oraz zmiana środowiska i panujących w nim postaw.
Kluczowymi elementami w obywatelskim modelu osoby z niepełnosprawnością
są zatem:
a) pełne uczestnictwo w życiu rodzinnym i w życiu społeczności – miejscem,
w którym osoby niepełnosprawne mają prawo żyć jest społeczność i środowisko
lokalne, a nie jakieś oboczne formy życia społecznego; podobnie jest z rodziną – człowiek ma prawo w niej żyć, a nie być z niej wyrywany i przenoszony
do wyspecjalizowanych placówek;
b) więzi międzyludzkie – bycie częścią społeczności oznacza, że jednostka ma trwałe związki z innymi ludźmi, nie tylko z tymi, którzy są za to opłacani; naturalne systemy społecznego wsparcia nie są dostępne osobom żyjącym w specjalnych placówkach; ważnym aspektem jest fizyczna integracja ze środowiskiem
– np. zamieszkiwanie w normalnym mieszkaniu w środowisku lokalnym;
c) funkcjonalne i zindywidualizowane programy – programowanie funkcjonalne
koncentruje się na rozwijaniu sprawności, które są potrzebne jednostce w jej konkretnej sytuacji życiowej; funkcjonalne programowanie nie lekceważy potrzeby
uczenia się, ale ocenia potrzebę zdobycia danej sprawności pod kątem tego, czy
umożliwi ona jednostce zaistnienie w środowisku i wpłynie na lepszą jej integrację;
d) elastyczne i zindywidualizowane formy wsparcia – ich istotą jest umożliwienie
osobom niepełnosprawnym niezależności, dokonywania własnych wyborów oraz
kontroli nad swym życiem.
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5 / PARADYGMAT POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„System stargardzki” był budowany świadomie, jako rozwiązanie odpowiadające
krystalizującej się w trakcie transformacji ustrojowej, nowoczesnej polityce społecznej, rozumianej jako proces charakteryzujący się postępującą demokratyzacją
i decentralizacją. Ważną cechą nowoczesnej polityki społecznej jest to, że nie ogra
nicza się ona jedynie do poprawiania materialnych warunków bytu społeczeństwa,
do kwestii dystrybucji dochodów oraz zapewniania poziomu życia rozumianego
jako konsumpcja dóbr i usług, do ochrony najsłabszych i doraźnego rozwiązywania
palących kwestii społecznych. Nowoczesna polityka społeczna ukierunkowana jest
na budowę warunków postępu społecznego, na poszukiwanie trwałych rozwiązań
prawno-instytucjonalnych i ekonomicznych służących skutecznej realizacji zasad
solidaryzmu, równości i sprawiedliwości społecznej oraz urzeczywistnianie wizji
przyjaznego państwa. Nowoczesna polityka społeczna jest zatem kreatorem porządku społecznego, realizatorem dobra wspólnego, instrumentem budowy harmonijnych relacji pomiędzy interesami partykularnymi a ogólnospołecznymi.
Celem nowoczesnej polityki społecznej nie jest wąsko rozumiane zapewnienie
odpowiednich warunków bytu społeczeństwu w ogóle lub jego poszczególnych
grup, lecz szeroko pojmowana poprawa jakości życia ludzi, na którą składa się zaspokojenie potrzeb, realizacja celów osobistych oraz funkcjonowanie w wymiarze
fizycznym, materialnym, społecznym i emocjonalno-intelektualnym. Jakość życia
to wypadkowa aspiracji człowieka oraz możliwości i ograniczeń, na jakie napotyka.
Jest więc rezultatem interakcji czynników osobistych oraz konkretnych i zmiennych
warunków środowiskowych.
Najważniejszym atrybutem nowoczesnej polityki społecznej jest jej subsydiarność, co oznacza, że władza publiczna powinna mieć znaczenie pomocnicze
i wspierające w stosunku do działań ludzi i podmiotów, które tę władzę ustanowiły. Tam, gdzie nie jest to konieczne, państwo powinno pozwolić działać społeczeństwu obywatelskiemu, rodzinom, wolnemu rynkowi. Natomiast w sytuacji
wymagającej jego ingerencji, winno rozwiązywać problem na szczeblu możliwie
najbliższym obywatelom, a więc raczej w społecznościach lokalnych (gminach
i powiatach) niż w regionach i – dalej – raczej w regionach niż w centrum. Zasadę
pomocniczości streszczają sentencje: „tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe” oraz „tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa,
na ile to możliwe”. Tak więc, zgodnie z zasadą subsydiarności, władze publiczne
powinny koncentrować się tylko na tych zadaniach, których nie można przekazać
innym podmiotom i które powinny być wykonywane w imię interesu publicznego.
Zasada subsydiarności jest zasadą ustrojową Unii Europejskiej.
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Zasada pomocniczości ustanowiona w Preambule Konstutucji RP z 2 kwie
tnia 1997 r., wprowadzana jest w Polsce od roku 1999, od kiedy funkcjo
nuje samorząd terytorialny obejmujący samorządy: gminny, powiatowy
i wojewódzki, i od kiedy zaczęto przekazywać mu część zadań z zakresu polityki
społecznej i gospodarczej należących wcześniej do administracji państwowej.
W procesie transformacji szczególną rolę w polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych uzyskał samorząd powiatowy, który od 1999 r. ma wykonywać podstawowe zadania z zakresu polityki społecznej wobec tej grupy osób. Samorządy
powiatowe samodzielnie ustalają priorytety tej polityki, w tym decydują o podziale
przyznawanych odgórnie środków na rehabilitację społeczną i zawodową. Powia
ty i gminy odgrywają zasadniczą rolę w zapewnianiu osobom niepełnosprawnym
wielu bezpośrednich form wsparcia (np. usługi opiekuńcze, likwidacja barier komunikacyjnych i transportowych). Odgrywają też zasadniczą rolę w realizacji zadań
dotyczących edukacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. System finansowania
zadań z zakresu polityki wobec osób niepełnosprawnych ma obecnie w Polsce charakter państwowo – samorządowy. Środki na ich wypełnianie przydzielane są samorządom z budżetu państwa oraz specjalnie gromadzonego funduszu państwowego –
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –według odgórnie
ustalanych zasad.
Ważnym aspektem realizacji zasady subsydiarności w polityce społecznej,
w tym polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych, jest wzrost roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu i wdrażaniu tej polityki. Chodzi tutaj zwłaszcza o organizacje działające lokalnie i regionalnie. Począwszy od lat
90. ub. w. obserwuje się w Polsce szybki wzrost liczby i znaczenia tzw. III sektora. Ewolucji organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych sprzyjało
m.in. przyjęcie regulacji prawnych dotyczących procesu rehabilitacji społecznej
i zawodowej, a także proces deinstytucjonalizacji i komercjalizacji wielu usług rehabilitacyjnych. Rozwój ten trzeba jednak widzieć, przede wszystkim, jako przejaw
podmiotowych potrzeb samych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz
ich rodzin, a także jako przejaw wyzwalania inicjatywy w zakresie samoorganizacji
i samorządności w poszczególnych środowiskach osób z niepełnosprawnościami
oraz w społecznościach lokalnych. Działalność organizacji pozarządowych zastępowała państwo i wypełniała lukę w systemie wsparcia społecznego powstałą wskutek
niewydolności instytucji sektora publicznego w dostarczaniu pomocy, poradnictwa,
informacji, niezbędnych usług i świadczeń. Jednocześnie organizacje te stały się
rzecznikami socjalnych, ekonomicznych, społecznych i politycznych interesów środowisk osób z niepełnosprawnościami, podmiotami walczącymi o poprawę ich sytuacji prawnej, o ich społeczne i ekonomiczne prawa.
Doświadczenia światowe i europejskie wykazują, że prowadzenie nowoczesnej
polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych jest niemożliwe bez rozwinię-
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tego i dobrze działającego sektora pozarządowego. Składa się na to wiele powodów. Dostarczanie usług niezbędnych dla rehabilitacji i normalnego życia różnorodnych środowisk osób z niepełnosprawnościami jest współcześnie działalnością
charakteryzującą się dużą specyfiką, wymagającą złożonych, wyspecjalizowanych
(lecz elastycznych) i sprawnie działających struktur. Organizowanie takich struktur,
a także ich funkcjonowanie w ramach sektora publicznego okazuje się rozwiązaniem
kosztownym i niewydolnym. Tymczasem, skutecznie i racjonalnie ekonomicznie
potrafią radzić sobie w tym zakresie organizacje pozarządowe, które z tego względu
w krajach rozwiniętych (np. w USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji
lub Norwegii), traktowane są przez administrację publiczną jako ważni i cenieni
partnerzy, których działalność jest wspierana, a współpraca z nimi traktowana jako
zagadnienie pierwszorzędnej wagi. W Polsce model efektywnej współpracy samorządu i organizacji pozarządowych dopiero się kształtuje. W modelowaniu wzajemnych relacji z władzą i administracją publiczną polskie organizacje pozarządowe
działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami wskazują na rozwiązania wypracowywane przez ONZ i Unię Europejską. Warto przytoczyć m.in. Zasadę 18
ze Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych:
„Państwa powinny określić prawo organizacji osób niepełnosprawnych do reprezentowania osób niepełnosprawnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
Państwa powinny także uznać doradczą rolę organizacji osób niepełnosprawnych
w kształtowaniu polityki społecznej w odniesieniu do tych osób.
1. Państwa powinny zachęcać i wspomagać ekonomicznie oraz w inny sposób tworzenie i umacnianie pozycji organizacji osób niepełnosprawnych, członków ich
rodzin i/lub obrońców. Państwa powinny uznać, że organizacje te mają do spełnienia ważną rolę w rozwoju polityki społecznej wobec niepełnosprawności.
2. Państwa powinny ustanowić stały kontakt z organizacjami osób niepeł
nosprawnych i zagwarantować ich udział w kształtowaniu polityki społecznej
rządu.
3. Rola organizacji osób niepełnosprawnych może polegać na określeniu potrzeb
i priorytetów, uczestnictwie w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji służb, usług
i działań dotyczących życia osób niepełnosprawnych oraz na przyczynianiu się
do podnoszenia poziomu świadomości społeczeństwa i propagowaniu zmian.
4. Jako ciała samopomocowe, organizacje osób niepełnosprawnych stwarzają
możliwości rozwijania umiejętności w różnych dziedzinach oraz zapewniają
członkom tych organizacji wzajemne wsparcie i wymianę informacji.
5. Organizacje osób niepełnosprawnych mogą pełnić swą doradczą rolę w różny
sposób, na przykład posiadając stałą reprezentację w zarządach agend finansowanych przez rząd, służąc komisjom publicznym i dostarczając wiedzy eksper
ckiej na temat różnych projektów.

Integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zagadnienia teoretyczne

49

6. Rola doradcza organizacji osób niepełnosprawnych powinna mieć stały charakter, aby rozwijać i pogłębiać wymianę poglądów i informacji pomiędzy Państwami i organizacjami.
7. Organizacje powinny być stale reprezentowane w krajowym komitecie koordynacyjnym i innych podobnych organach.
8. Powinno się rozwijać i umacniać rolę lokalnych organizacji osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia wpływu tych organizacji na problemy środowiska lokalnego”22.
Skuteczne rozwiązywanie problemów niepełnosprawności wymaga konkretnego
i wnikliwego dostrzegania i analizowania zróżnicowanych potrzeb, występujących
w różnych formach i z różnym nasileniem, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, a także w zależności od wielu dodatkowych czynników różnicujących sytuację
osób z niepełnosprawnościami (takich jak np.: moment powstania niepełnosprawności, etap życia czy stopień osiągniętej integracji społecznej). Niepełnosprawność jest
zjawiskiem dynamicznym. Cecha ta wynika m.in. z szybkiego wzrostu społecznych
wymagań i oczekiwań co do przyznawania i respektowania praw oraz gwaranto
wania określonych standardów jakości życia. Pogłębiająca się specyfika problemu
niepełnosprawności spowodowała, że w ciągu ostatnich kilku lat polityka wobec
osób z niepełnosprawnościami uzyskuje w ramach polityki społecznej w Polsce wyraźną odrębność i coraz większe znaczenie. Ważnym wymiarem podnoszenia skuteczności i ekonomicznej efektywności działań społecznych służących rehabilitacji
i integracji osób niepełnosprawnych jest postulowany w ramach nowego paradygmatu polityki na rzecz tej grupy społecznej proces deinstytucjonalizacji dostępnych
rodzajów oraz form pomocy i wsparcia – tzn. zastępowania segregacyjnych instytucji sprawujących opiekę totalną zróżnicowanymi formami wsparcia w otwartym
środowisku.
Należy ocenić, że wyraźne – w ramach nowego paradygmatu – wyodrębnienie polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych dobrze służy ich interesom. Przede wszystkim bowiem ukazuje zagadnienie niepełnosprawności jako
szeroki, wielkoobszarowy i złożony pod względem uwarunkowań problem społeczno-gospodarczy. Niepełnosprawność przestaje być tylko kwestią socjalną
lub ekonomiczną widzianą głównie z perspektywy budżetowej państwa lub tylko
jednego resortu – np. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach nowego paradygmatu niepełnosprawność jest zagadnieniem wymagającym kreowania
warunków dla wdrożenia i utrwalenia nowych form, umożliwiających osobom
z niepełnosprawnościami korzystanie z przynależnych im praw, rozwiązań i reguł
Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjęte podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96), Narody
Zjednoczone, 1994, Zasada 18: Organizacje osób niepełnosprawnych
22
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funkcjonowania całego społeczeństwa w dziedzinie gospodarki, polityki zatrudnienia i rynku pracy, zabezpieczenia społecznego, polityki mieszkaniowej, edukacji,
ochrony zdrowia, kultury i sztuki, wypoczynku i rekreacji. Perspektywę tak rozu
mianej polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami wytycza zamknięcie epoki
społeczeństwa wykluczającego i przejście do epoki społeczeństwa włączającego,
w którym wszyscy obywatele mają równe prawa i wyrównane szanse uczestnictwa
w życiu społecznym.
Szczególnego podkreślenia wymaga społeczno-gospodarczy charakter polityki wobec niepełnosprawności. Niepełnosprawni w Polsce stanowią wielki potencjał ekonomiczny, który dzisiaj wykorzystywany jest tylko w niewielkim stopniu.
Obowiązujące rozwiązania w zakresie zawodowej rehabilitacji i zatrudniania osób
niepełnosprawnych charakteryzują się kosztownymi, a jednocześnie ograniczonymi możliwościami uruchomienia istniejącego potencjału, tkwiącego również w śro
dowisku osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności23.
Wyodrębnienie polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pozwala postawić i zidentyfikować zagadnienie jej spójności. Było to trudne zadanie
na gruncie szeroko i wieloproblemowo ujmowanej polityki społecznej. Osiąganie stanu samodzielnego funkcjonowania i uczestniczenia w życiu gospodarczym
i społecznym przez osoby niepełnosprawne jest możliwe pod warunkiem właściwego
i jednoczesnego uwzględniania w indywidualnym procesie społecznego integrowania
tych osób – zagadnień rozwoju osobistego, zwiększania możliwości funkcjonowa
nia oraz zaspokajania potrzeb tych osób co do różnorodnych rodzajów wsparcia,
np. pomocy asystenta osobistego, lub wyposażenia w odpowiedni sprzęt techniczny.
Prowadzone obecnie działania integracyjne mają charakter fragmentaryczny i wycinkowy, brakuje w nich przedsięwzięć kompleksowych i ciągłych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
W celu osiągnięcia spójności polityki na rzecz osób niepełnosprawnych postuluje
się w dokumentach międzynarodowych tzw. podejście dwutorowe. Oznacza ono, że
polityka na rzecz osób niepełnosprawnych nie może być traktowana wyłącznie jako
odpowiedzialność jednego ministerstwa, ponieważ, z uwagi na społeczny i wielotematyczny charakter oraz złożoność zjawiska niepełnosprawności, wszystkie resorty
powinny być odpowiedzialne za respektowanie praw osób niepełnosprawnych w obszarach swego działania. Problemy niepełnosprawności muszą zostać włączone we
wszystkie dziedziny polityki publicznej. Nie wyklucza to jednak koniecznej potrzeby równoległego prowadzenia specjalnej polityki na rzecz osób niepełnosprawnych.
Mrugalska K.: Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce w opinii organizacji pozarządowych
– potrzeba narodowej strategii, w: Niepełnosprawność – nowe spojrzenie. Publikacja pokonferencyjna. Materiały z Międzynarodowej Konferencji nt. Węzłowe zagadnienia wdrażania „Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych” oraz „Europejskiej strategii w sprawie
niepełnosprawności 2010-2020”, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, 2012
23
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Wyodrębnienie polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych ukazujące szeroki zakres i złożoność jej tematyki, uświadamia drastycznie skalę niedostatków w sposobie jej prowadzenia przez lokalne podmioty polityki społecznej.
Uświadamia jednocześnie skalę potrzeb i wymogów dotyczących zapewnienia
koniecznego potencjału wdrożeniowego. Po stronie administracji publicznej wyraźnie zarysowuje się obecnie konieczność wyodrębnienia w jej strukturach odrębnych mechanizmów wdrożeniowych, dla skuteczności których niezbędny jest
kompetentny i stabilny personel urzędniczy, który rozumie złożoną problematykę
niepełnosprawności, jest otwarty na współpracę z sektorem pozarządowym i posiada odpowiednie przygotowanie do prowadzenia tej współpracy. Wzmocnienia
potencjału wymagają także organizacje pozarządowe. Ich rola – w ramach nowego paradygmatu – ma polegać m.in. na udziale w określaniu potrzeb i priorytetów,
na uczestnictwie w planowaniu oraz wdrażaniu usług i działań z zakresu rehabilitacji
i integracji społecznej. Wypełnianie roli doradcy i jednocześnie wykonawcy zadań
wymaga wdrożenia odpowiedniej formuły dotyczącej rzeczywistej pozycji i roli
organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych w środowiskach lokalnych,
w tym także ich finansowego wsparcia, które pozwoli organizacjom na prowadzenie
stabilnej i efektywnej, z punktu widzenia procesów rehabilitacji i integracji osób
niepełnosprawnych, działalności24.

6 / JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Jeszcze w latach 50. ub. w. powszechnym w Europie było zjawisko, że tzw.
niedorozwinięci umysłowo żyli bezczynnie w przepełnionych, dużych, zamkniętych instytucjach opiekuńczych, a jakość ich życia była katastrofalna.
Na skutek prymitywnych warunków egzystencji i pozbawienia satysfakcjonujących
relacji międzyludzkich, ich potrzeby fizyczne i psychiczne nie były zaspokajane,
a ich potencjał rozwojowy był zaprzepaszczany. Stan deprywacji, w którym żyli,
prowadził do zaburzeń zachowania i dewiacji. Osoby te były całkowicie społecznie
wykluczone, a ich potrzeby i możliwości nie istniały w świadomości społecznej.
Doświadczenie pokazało, że prowadzona wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie działalność rehabilitacyjna potrafi wyzwalać wielorakie możliwości tych
osób. Potrafią one nauczyć się samoopieki i zaradności. Wzrasta ich rozumienie zdarzeń, w których biorą udział lub których są tylko świadkami. Poprawia się ich chęć
i umiejętność komunikacji, mają coraz więcej do powiedzenia o swoich odczuciach
i aspiracjach. Zaczynają uczestniczyć w wydarzeniach społecznych w różnych ro
24
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lach, w normalnym życiu biorąc odpowiedzialność za siebie i powierzane zadania.
Ujawniają pragnienie bycia podobnymi do innych i życia, jak inni25.
Celem nowoczesnej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych
jest kształtowanie równoważnych, w relacji do ogółu obywateli, warunków
i jakości życia tych osób, w tym umożliwianie im dostępu do głównego nurtu życia społecznego oraz udostępnianie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych
i socjalnych, które pozwolą im na niezależne funkcjonowanie, samodzielność oraz
aktywny udział w życiu publicznym.
W stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną celem nowoczesnej
polityki społecznej są równoważne warunki i jakość życia oraz samodzielne, niezależne i aktywne życie osoby z upośledzeniem umysłowym w otwartym środowisku,
z zapewnieniem niezbędnej pomocy i wsparcia26. W świetle tak zdefiniowanego celu
rozpatrywać trzeba podstawowe intencje powołania do życia i funkcjonowania „systemu stargardzkiego”.
Jakość życia jest koncepcją odzwierciedlającą kondycję życiową człowieka.
Obejmuje ona obiektywne warunki egzystencji, subiektywną ich ocenę, samopo
czucie życiowe jednostki (tzw. dobrostan) oraz jej pogląd na świat i system wartości.
Wśród warunków obiektywnych znajdują się przede wszystkim warunki życia i bytowania uzależnione od stanu zdrowia, wykształcenia, sytuacji zawodowej
i materialnej, cech miejsca zamieszkania i warunków mieszkaniowych. Badacze
podkreślają, że ten wymiar jakości życia jest silnie uzależniony od zestawu zewnętrznych czynników środowiskowych, wśród których szczególnie ważną rolę
odgrywa jakość funkcjonowania instytucji publicznych (oświata, służba zdrowia,
administracja itp.). Obiektywne warunki życia jednostek znajdują się także pod
wpływem uwarunkowań makrospołecznych – systemu politycznego i prawnego,
polityki gospodarczej i społecznej.
Subiektywny komponent jakości życia obejmuje: ocenę i zadowolenie człowieka
z jego stanu fizycznego, psychicznego, materialnego, ocenę stanu relacji z osobami
z najbliższego otoczenia, jak również system wyznawanych przez niego wartości
oraz przekonań światopoglądowych. Wartości i poglądy są bowiem podstawą pragnień, dążeń i aspiracji, dlatego odgrywają ważną rolę w wyjaśnianiu różnic, jakie
występują między ludźmi w ocenach jakości własnego życia. W następstwie doświadczeń system wartości i światopogląd ulegają w ciągu życia człowieka modyfikacjom i przemianom.
Por.: Mrugalska K.: Wprowadzenie, w: Hamond B., Haccou R.: Zdobywanie i ewaluacja
kompetencji społecznych. Projekt ATLAS, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, Warszawa, 2007
26
Por.: Mrugalska K.: Osoby z upośledzeniem umysłowym, w: Szczepankowska B., Ostrowska A. (red.):
Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Krajowy Fundusz Pracy, Warszawa, 1998,
s. 119
25
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W przypadku osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością intelektualną, analiza jakości ich życia jest uzupełniana o dodatkowy wymiar,
jakim jest percepcja, tj. sposób widzenia osób niepełnosprawnych przez innych,
i to zarówno przez najbliższych, przez środowisko, jak i przez służby wspierające
niepełnosprawnych oraz ogół społeczeństwa27. „Niezwykle istotną kwestią utrudniającą odpowiednią edukację osób z niepełnosprawnością intelektualną jest nikła
w społeczeństwie wiedza na temat możliwości rozwojowych i przystosowawczych
takich osób. Dość powszechne jest przekonanie, że niewiele można się po nich spodziewać. Tymczasem nawet w najcięższych przypadkach niepełnosprawności intelektualnej okazuje się, że rozwój jest możliwy, choć jego zakres jest oczywiście zróżnicowany i w znacznym stopniu uzależniony właśnie od tego, gdzie zakreślimy jego
pułap. Z doświadczeń osób pracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie wynika,
że są oni w stanie osiągnąć tym więcej, im szersze i bardziej stymulujące możliwości uczestniczenia w życiu społecznym im stwarzamy. Niezbędnym warunkiem jest
tu jednak bogata oferta edukacji ustawicznej – m.in. w zakresie edukacji prawnej,
ekonomicznej, informatycznej czy obywatelskiej – dzięki której osoby te będą miały
szansę na pełniejszy rozwój osobowości i kompetencji i na rzeczywiste zaistnienie w
przestrzeni społecznej. Świadomość tę warto rozpowszechniać nie tylko wśród ogółu
społeczeństwa; potrzebują jej także niekiedy sami rodzice osób niepełnosprawnych
intelektualnie, a zwłaszcza ci z nich, którzy uważają, że ich dzieciom potrzebna jest
wyłącznie miłość i opieka świadczona w bezpiecznym kręgu rodzinnym. Postawa
taka, określana mianem nadopiekuńczości, skutecznie ogranicza możliwości rozwojowe dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i zaprzepaszcza
w znacznej mierze ich szanse na możliwie pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
zwłaszcza w kwestii zatrudnienia”28.
Dyskusja o jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną musi więc
uwzględniać także poglądy na tę kwestię wyrażane przez osoby z ich bliższego
i dalszego otoczenia, sposoby postrzegania przez to otoczenie możliwości, zdolności
i celów, które ludzie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością powinni w życiu
osiągać. Koncepcje te są podstawą realizowanych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej, metod kształcenia oraz definiowania szans, sposobności i form
integracji społecznej. We współczesnym podejściu do osoby z niepełnosprawnością
zwraca się uwagę na to, że posiada ona swoje pragnienia, dążenia i aspiracje. Tymczasem występujące w otoczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną stereotypowe poglądy dotyczące ich życia często jeszcze powodują, że są oni pozbawiani
możliwości realizowania swoich pragnień i aspiracji.
Por. Firkowska-Mankiewicz A.: Badania nad jakością życia osób niepełnosprawnych intelektualnie,
w: Społeczeństwo dla wszystkich, nr 1/2000
28
Firkowska-Mankiewicz A.: Niepełnosprawni też chcą żyć, w: Polska tolerancja. Debaty Tezeusza,
Debata X: Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych, 15.11.2010, Materiały z debaty internetowej
na stronie www.debaty.tezeusz.pl., ss. 285-286
27
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Jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskim społeczeństwie nie prezentuje się dobrze. W tej grupie odsetek osób z wykształceniem
podstawowym lub niższym przekracza 80 proc., podczas gdy w zbiorowości wszystkich osób z niepełnosprawnościami wynosi ok. 60 proc. (wśród ogółu społeczeństwa
wynosi 25 proc.). System kształcenia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ma
wciąż, w przeważającym stopniu, charakter segregacyjny – wbrew tendencjom światowym promującym edukację włączającą. Brakuje także rozwiązań systemowych dla
osób kończących naukę i wchodzących w dorosłe życie – tzw. transition services, co
prowadzi to zaprzepaszczania osiągnięć edukacyjnych i dodatkowo redukuje możliwości pozyskania przez nich miejsc pracy. Wskaźnik zatrudnienia wśród dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną wynosi ok. 7 proc., podczas gdy wśród ogółu
osób z niepełnosprawności ok. 25 proc. Przy czym osoby z niepełnosprawnością
intelektualną pracują niemal wyłącznie w ramach chronionego rynku pracy.
Niestety, niewiele osób z niepełnosprawnością intelektualną, które chcą pracować znajduje pracę. Rekomendowane wprowadzanie osób niepełnosprawnych na
otwarty rynek pracy, w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną okazuje
się wyjątkowo trudne Dzieje się tak z powodu siły negatywnego stereotypu osoby
z tym rodzajem niepełnosprawności funkcjonującego wśród pracodawców. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną nie jest dostatecznie zabezpieczone
pod względem zagwarantowania koniecznego wsparcia w wypełnianiu roli pracowniczej, ale także zagwarantowania prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną są w stanie prowadzić satysfakcjonujące życie. Mogą pracować, potrafią nawiązywać i utrzymywać bliskie
stosunki z rodziną i przyjaciółmi, samodzielnie mieszkać i żyć w społecznościach
lokalnych oraz uczestniczyć w ulubionych zajęciach.
Ważne znaczenie dla rozwijania idei niezależnego i samodzielnego życia osób
z niepełnosprawnością intelektualną ma mieszkalnictwo wspomagane. Dzięki temu
rozwiązaniu osoby z tym rodzajem niepełnosprawności mogą mieszkać w normalnych domach, mieszkaniach, tam, gdzie chcą, z kim chcą, i tak długo, jak mają na
to ochotę. Doświadczenia krajów zachodnich wykazały realność takiego systemu,
który opiera się na opłacanym personelu (który bądź mieszka z niepełnosprawnymi, bądź jest dostępny na wezwanie telefoniczne) oraz na kolegach, przyjaciołach
i sąsiadach, a także na osobistych asystentach. Z mieszkalnictwa wspomaganego korzystają także osoby głębiej upośledzone i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
o których dawniej nigdy by nie pomyślano, że mogą mieszkać poza zakładem lub placówką opiekuńczą. Przykłady te pokazują, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną można wspierać w sposób, który jest bliższy ideom normalizacji i który daje
im szansę na samostanowienie, dokonywanie wyborów i autentyczne uczestnictwo
w życiu społecznym – a więc tym samym na niezależne życie.
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W miarę zwiększania się oczekiwań i zakresu doświadczeń okazuje się, że osoby
niepełnosprawne intelektualnie mogą i potrafią znacznie więcej, niż można by się
było spodziewać. „Umożliwienie im funkcjonowania (z niezbędnym wsparciem)
w normalnych rolach społecznych, w otwartym i akceptującym środowisku prowadzi
do niebywałego wręcz rozwoju ich kompetencji i rozkwitu całej osobowości. Obok
trudnych do przeliczenia zysków moralnych, wzrost samostanowienia i autonomii
tych osób przynosi konkretne profity ekonomiczne – w miejsce bowiem klientów pomocy społecznej stają się oni obywatelami wnoszącymi swój wkład w życie społeczne”29.

7 / REHABILITACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ

Drogą dojścia do godnej jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną jest
rehabilitacja i integracja społeczna. Termin “rehabilitacja” oznacza proces, którego
celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiąganie i utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania fizycznego, narządów zmysłów, intelektualnego,
psychicznego i społecznego, m.in. poprzez dostarczanie urządzeń umożliwiających
im większą niezależność. Rehabilitacja może obejmować działania zmierzające
do odtworzenia i/lub przywrócenia funkcji, kompensacji utraty lub braku funkcji,
jak też kompensacji ograniczenia funkcjonalnego. Proces rehabilitacji nie obejmuje
początkowej opieki medycznej, natomiast w jej zakres wchodzi szerokie spektrum
działań, poczynając od rehabilitacji podstawowej i ogólnej, a kończąc na rehabilitacji nastawionej na realizację ściśle określonego celu, na przykład rehabilitacji
zawodowej30.
Dla budowy „systemu stargardzkiego” szczególnie istotne znaczenie miały następujące elementy definicji rehabilitacji przyjętej przez Standardowe
Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (Zasada 3. Rehabilitacja):
• cel rehabilitacji, który określony został wieloobszarowo, jako osiąganie
i utrzymanie przez osoby niepełnosprawne optymalnego poziomu funkcjono
wania fizycznego, intelektualnego, psychicznego i społecznego; ponadto,
w miejsce używanego we wcześniejszych definicjach regresywnego pojęcia
„pomocy w przystosowaniu do życia”, zastosowano pojęcie „procesu osiągania
optymalnego funkcjonowania”, zakładające możliwość rozwoju osoby niepełnosprawnej oraz jej życia w integracji ze społeczeństwem;
Ibidem, s. 288
Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjęte podczas 48 sesji
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96), Narody
Zjednoczone, 1994, Zasada 3 Rehabilitacja
29
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podkreślenie, że programy rehabilitacji powinny być przygotowywane i rozwijane na podstawie aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na zasadach
pełnego uczestnictwa i równości, a więc powinny obejmować także osoby głęboko upośledzone;
podkreślenie, że możliwość uczestniczenia w planowaniu i organizowaniu usług
rehabilitacyjnych powinny mieć same osoby niepełnosprawne i ich rodziny;
zaakcentowanie, że programy rehabilitacji powinny być organizowane i dos
tępne w środowisku lokalnym, w którym osoba niepełnosprawna żyje;
zaakcentowanie znaczenia rehabilitacji zawodowej.

Dla powstania „systemu stargardzkiego” ogromne znaczenie miały również doświadczenia z programów rehabilitacji realizowanych w Polsce po wprowadzeniu
przez Sejm RP w 1991 r. pierwszej ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych. Ustawa ta wprowadziła program warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Wcześniej, osoby z niepełnosprawnością intelektualną pozbawione były jakichkolwiek, prowadzonych w ramach polityki społecznej państwa, form
rehabilitacji i szkolenia. Tworzone oddolnie przez ruch rodziców grupy i zespoły
rehabilitacyjne funkcjonowały bez umocowania prawnego i bez wsparcia środkami
publicznymi. Dlatego też Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym zaangażowało się w wypracowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, które zapisano w ustawie o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Kilkunastoletnie funkcjonowanie WTZ, potwierdziło celowość programu, ale
też ujawniło jednocześnie ograniczoną funkcjonalność warsztatów w stosunku
do rzeczywistych i różnorodnych potrzeb rozwojowych osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza w zakresie życia zawodowego i integracji społecznej. Oczywista stała się konieczność znalezienia kompleksowych rozwiązań umożliwiających realizację podmiotowego prawa do rozwoju i równoprawnej pozycji życiowej,
a zwłaszcza prawa do pracy oraz uczestnictwa w życiu społecznym.
W takich okolicznościach w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym zrodziła się koncepcja systemu, ujęta docelowo jako
„spójny zbiór rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych dotyczący
celów, kompetencji, uprawnień, usług i świadczeń, wzajemnie ze sobą powiązanych
funkcjonalnie, dostępnych w sposób ciągły i odpowiadający zróżnicowanym, a także
zmieniającym się w czasie potrzebom osoby niepełnosprawnej”31. W koncepcji za
rysowano następujące cele systemowe:
Mrugalska K.: Koncepcja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z innymi niepełnosprawnościami powodującymi potrzebę szczególnego wsparcia, w: Z Warsztatów Terapii Zajęciowej do pracy – rozwiązania systemowe, Materiały konferencyjne, Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa, 2006, s. 143
31
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umożliwianie osobom niepełnosprawnym przezwyciężania ograniczeń funk
cjonalnych, pokonywanie barier, na które napotykają w środowisku fizycznym
i społecznym;
rozwijanie przez osoby niepełnosprawne całego posiadanego potencjału,
umożliwiającego pełne uczestnictwo w głównym nurcie życia społecznego –
w życiu społeczności lokalnej i korzystanie nie tylko ze specjalnych, ale przede
wszystkim z ogólnodostępnych zasobów;
umożliwienie otrzymania przez każdą osobę z niepełnosprawnością, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz miejsca zamieszkania, dostosowanej do jej potrzeb pomocy umożliwiającej maksymalnie niezależne funk
cjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym.

„System stargardzki” opiera się na powyżej scharakteryzowanej koncepcji.
Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia dotyczące procesu rehabilitacji
w Polsce, system ten koncentruje się na następujących zasadach:
1. otwartości struktur i form w zakresie ich programowego i funkcjonalnego
współdziałania;
2. uwzględnienia w systemie struktury umożliwiającej aktywność zawodową osób
z niepełnosprawnością intelektualną, a także struktury rehabilitującej i wspierającej osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami;
3. drożności – rozumianej jako możliwość płynnego przechodzenia uczestników
z jednej struktury do drugiej, zgodnie ze zmieniającymi się ich możliwościami
i potrzebami – zarówno w kierunku wzrostu szans, jak i (ewentualnie) zwiększającej się potrzeby opieki i pomocy; chodzi tu o dynamiczne ujęcie potencjału
osoby z niepełnosprawnością;
4. wprowadzenia do programu wszystkich struktur działających w okresie poprzedzającym zatrudnienie, praktyk w zakresie działalności wytwórczej, usługowej
i handlowej oraz nauki zachowań niezbędnych w środowisku pracy;
5. zapewnienia beneficjentom systemu warunków mieszkaniowych w formie
mieszkalnictwa wspomaganego;
6. pomocy i umożliwiania beneficjentom systemu dostępu do usług z zakresu
ochrony zdrowia, rehabilitacji, edukacji ustawicznej, rekreacji i wypoczynku;
7. maksymalnego ograniczenia instytucjonalnych form rehabilitacji i opieki;
8. zaangażowania rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w funkcjono
wanie systemu – planowanie procesu rehabilitacji, wsparcie w codziennym
funkcjonowaniu systemu itp.
Celem „systemu stargardzkiego” jest umożliwianie każdej osobie z niepeł
nosprawnością intelektualną – nawet w stopniu głębokim, przezwyciężania ograniczeń funkcjonalnych, pokonywania barier, na które napotyka w środowisku fi-
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zycznym i społecznym, rozwijania całego swojego potencjału, aby umożliwić jej
pełne uczestnictwo w głównym nurcie życia społecznego oraz osiągnięcie jakości
życia nie gorszej, niż przeciętna u pozostałych obywateli społeczności lokalnej
i państwa.

ROZDZIAŁ 2 POWSTANIE I FUNKCJONOWANIE „SYSTEMU
STARGARDZKIEGO”

1 / POCZĄTKI I ROZWÓJ „SYSTEMU STARGARDZKIEGO”
Powstanie „systemu stargardzkiego” warto rozpatrywać jako przypadek planowej, oddolnie inspirowanej zmiany społecznej, która dokonała się w środowisku
lokalnym. Kluczowymi czynnikami tej zmiany były: oddolny ruch rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, kompetentny lider walczący o realizację
żywotnych potrzeb miejscowego środowiska niepełnosprawnych, merytorycznie
i politycznie wspierająca lokalne dążenia ogólnokrajowa organizacja pozarządowa
oraz charakter i jakość sprzężenia trzech wymienionych wcześniej czynników.
Wartości i cele formułowane od początku istnienia ruchu rodziców wyrażały
pragnienie zapewnienia dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną tych samych szans i praw oraz warunków do godnego życia,
z których korzystali wszyscy inni ludzie w Polsce. W ten sposób powoli kształtowała się świadomość potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich miejsca
w społeczeństwie. W niektórych miastach i miasteczkach rodzice samorzutnie zaczęli organizować różnego rodzaju zespoły rehabilitacyjne i wychowawcze, burząc
w ten sposób wszechobecne stereotypy wykluczające osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze społeczności lokalnych. Od 1963 r. oddolny ruch rodziców
był powiązany organizacyjnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (TPD) i działał
pod nazwą Komitetu i Kół Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Jedno
z takich kół działało także w Stargardzie Szczecińskim.
Po przyjęciu przez Parlament RP ustawy o stowarzyszeniach32,1ta rodzicielska
struktura w 1991 r. oddzieliła się od TPD, konstytuując niezależne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) z własną
osobowością prawną. Założycielem Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim
i jego przewodniczącym został w 1992 r. dyrektor miejscowej szkoły specjalnej
Kazimierz Nowicki. W szkole tej pracowała także jego żona Magdalena, a uczniami
szkoły była dwójka ich dzieci.
„Wówczas – wspomina Kazimierz Nowicki – jako pracownicy szkoły specjalnej
dobrze wiedzieliśmy, że jej absolwenci siedzą w domach z nosem przy szybie, patrząc na to co się dzieje za oknem. Mieliśmy świadomość, że taki smutny los może
spotkać także nasze dzieci. Poszukując rozwiązania tego problemu dotarłem do
32

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1989, Nr 20, poz. 104
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prezes Krystyny Mrugalskiej, która wówczas pracowała w Instytucie Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie. Było to na przełomie lat 1991 i 1992. Tej wizyty nie zapomnę nigdy, ponieważ jechałem do stolicy w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie –
co powinienem i co mogę zrobić? Nasza córka dorastała, sposobiła się do opuszcze
nia szkoły specjalnej. Syn także dorastał… Wtedy to, dzięki prezes Mrugalskiej,
poznałem Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
zorientowałem się co to za organizacja, jakie ma cele, czym się zajmuje, jakie pro
wadzi placówki, o co zabiega. Z prezes Mrugalską rozmawialiśmy też wówczas
o przyjętej przez Sejm RP w maju 1991 r. ustawie o zatrudnieniu i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, o powoływanym przez ustawę Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o warsztatach terapii zajęciowej. I choć w tym
czasie brakowało jeszcze odpowiedniego rozporządzenia regulującego działalność
WTZ – wiedziałem już, że tego nam w Stargardzie potrzeba.”
Po powrocie z Warszawy Kazimierz Nowicki wraz z żoną zaczęli szczegółowo analizować sytuację, aby ustalić, którym z absolwentów szkoły specjalnej
w Stargardzie Szczecińskim należałoby i można pomóc. Przygotowali wykaz kilkunastu osób. Zorganizowali zebranie dla ich rodziców, by wspólnie zastanowić się
co dalej robić. Rodzice żywo zainteresowali się propozycją Nowickich, by zająć się
nie tylko uczącymi się dziećmi, lecz także osobami, które zakończyły już edukację
specjalną. W marcu 1992 r. powstało Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim.
„Zabrałem się do opracowania założeń i stosownych dokumentów – opowiada
Kazimierz Nowicki – dotyczących powołania warsztatu terapii zajęciowej. Bardzo
pomocne przy tym zadaniu okazały się przygotowane przez Zarząd Główny PSOUU
dokumenty wzorcowe, ponieważ na wspominane rozporządzenie w sprawie WTZ-ów przyszło nam czekać do września 1992 r. Potem rozpocząłem starania o obiekt,
tak aby do otwarcia WTZ być przygotowanym także organizacyjnie. Jako dyrektorowi szkoły specjalnej było mi wówczas łatwiej przebijać się z pewnymi sprawami,
gdyż łączyłem różne potrzeby środowiska. W tamtych latach odnotowano w naszym
mieście niż demograficzny i władza samorządowa zaczęła likwidować przedszkola.
Tak zresztą było w całej Polsce. Wówczas podjąłem starania o przejęcie budynku
przy ul. Sikorskiego 16 i to się udało. Mamy na to notarialny akt własności. Miałem
więc już opracowane dokumenty potrzebne do utworzenia placówki, miałem obiekt,
miałem listę potencjalnych uczestników oraz kadrę. Czyli miałem prawie wszystko, w tym pomoc organizacyjną i doradczą ze strony prezes Mrugalskiej i Zarządu Głównego PSOUU. Ale nie miałem jeszcze finansowania. Umówiłem się więc
i pojechałem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na spotkanie z wiceprezesem zarządu. Najważniejszym i najtrudniejszym tematem rozmowy okazał się kosztorys uwzględniający koszty remontu przejmowanego
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w złym stanie budynku po przedszkolu. W końcu otrzymaliśmy pieniądze na utworzenie WTZ – naszej pierwszej placówki.”
Po otrzymaniu dofinansowania rozpoczęto niezbędne prace remontowe. Prowa
dzono je w szybkim tempie, dzięki czemu w dniu 1 kwietnia 1993 r. warsztat terapii zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim został uroczyście otwarty. W kolejnych
latach kontynuowano konieczne prace adaptacyjne i modernizacyjne, aby obiekt
w pełni przystosować do realizowanych w placówce zadań. Modernizacja wymagała od Zarządu Koła podejmowania wielu zabiegów i wysiłków w celu pozyskania dalszych środków finansowych i wykonawców. W rezultacie, do przejętego
budynku z czasem dobudowano nową część, w której znalazły się pomieszczenia
biurowe oraz pracownie terapeutyczne. Na pracownie zaadaptowano także stare
poddasze. Ponadto zmieniono system grzewczy – z węglowego na gazowy, wymie
niono instalację hydrauliczną i dachówkę. Przebudowano wszystkie pomieszczenia
sanitarne, dostosowując je do potrzeb i do wymogów osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z założeniami i obowiązującymi przepisami, uczestnikami nowo
powołanego warsztatu terapii zajęciowej zostały osoby niepełnosprawne, które zakończyły edukację. Trzeba było pilnie opracować dla nich program zajęć uwzględniający niełatwe warunki lokalowe, w których funkcjonował wtedy warsztat. W tym miejscu należy podkreślić nowatorski i pionierski charakter
prac programowych, które podjęła ówczesna kierownik placówki, Magdalena
Nowicka. Brakowało przecież w tamtym okresie zarówno szerszych doświadczeń, jak
i sprawdzonych wzorców prowadzenia systematycznych zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Problemem był nie tylko brak programu. Trudnym zagadnieniem dla prawidło
wego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań okazały się bowiem kwestie
kadrowe. „Do pracy w warsztacie – wspomina Kazimierz Nowicki – zatrudniliśmy
osoby, które miały stosowne przygotowanie zawodowe, ale doświadczenie wyniesione przede wszystkim z pracy w oświacie. Okazało się jednak, że jeśli ktoś wcześniej
pracował przez dłuższy czas jako nauczyciel, a my głównie zatrudniliśmy kobiety
z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole, to najczęściej trwale przyswajał
sobie sposób pracy obowiązujący w oświacie szkolnej. Trzeba było toczyć walkę,
aby nowa kadra WTZ-u nie przenosiła do warsztatu nawyków z pracy prowadzonej
w systemie klasowo-lekcyjnym. A ponieważ rzadko udawało się te przyzwyczajenia
zmienić, więc trzeba było tę kadrę stopniowo wymieniać. Doświadczenie pokazało,
że w pracy terapeutycznej najlepiej sprawdzają się osoby nie „skażone” wcześniejszą pracą w systemie szkolnym, albo te, które są w stanie zrozumieć specyfikę rehabilitacji i się do niej dostosować.”
Już w pierwszych latach działalności WTZ dał się zauważyć kolejny problem.
Były nim różnice rozwojowe występujące pomiędzy uczestnikami warsztatu. Okazały się one bardzo poważną barierą w prowadzeniu skutecznej pracy rehabilitacyj-
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nej. „Znalazły się w warsztacie – mówi Kazimierz Nowicki – trzy grupy uczestników. Do pierwszej należały osoby spełniające wymogi WTZ. Drugą stanowiły osoby,
które tych wymogów z różnych względów nie spełniały i potrzebowały bardziej zaawansowanej opieki i innego rodzaju zajęć, niż te, które oferował warsztat. Trzecią
grupę – niepełnosprawni, którzy byli dla warsztatu za dobrzy.”
Stwierdzenie tych zróżnicowanych potrzeb stanowiło ważny moment w konceptualizacji „systemu stargardzkiego”. Stało się bowiem jasne, że skuteczna rehabilitacja społeczna uczestników WTZ, w tym możliwości indywidualizowania pomocy,
wymaga co najmniej trzech różnych placówek. „Trzeba było znaleźć takie rozwiązania – mówi Kazimierz Nowicki – aby swoje miejsce i dobre możliwości dla rozwoju
znalazły w warsztacie te osoby, które się do tego rodzaju placówki „nadawały”. Ale
też trzeba było zrobić coś dla tych, którzy potrzebowali innego programu, terapii,
warunków zdrowotnych itp. Jak również dla tych, których możliwości były daleko
większe, niż uwzględniała to oferta warsztatu, którzy byli o wiele bardziej samodzielni, byli w stanie oraz pragnęli pracować i skutecznie integrować się społecznie.”
We wczesnych latach 90. ub. w. powstało w kraju wiele warsztatów, w których
zdobywano doświadczenia podobne do stargardzkich. Wśród organizatorów WTZ-ów powszechne było wówczas przekonanie, że jakościowa poprawa w wypełnianiu
przez tego rodzaju placówki wyznaczonej im roli wymaga uruchomienia oddzielnej formy pomocy dla najcięższych przypadków niepełnosprawności intelektualnej,
w tym przypadków niepełnosprawności sprzężonej. Szanse rozwiązania tej kwestii
dostrzeżono przy okazji prowadzonych prac nad ustawą o ochronie zdrowia psychi
cznego. W tworzeniu zapisów tego dokumentu aktywny udział brało także Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Uchwalona przez
Sejm RP w sierpniu 1994 r. ustawa powoływała do istnienia środowiskowe domy
samopomocy (ŚDS) oraz udostępniała je m.in. osobom upośledzonym umysłowo.
Korzystną okolicznością dla rozwoju „systemu stargardzkiego” okazało się
w 1997 r. zlecenie przez wojewodę szczecińskiego samorządowi miejskiemu
w Stargardzie utworzenia i poprowadzenia środowiskowego domu samopomocy.
„Podchwyciłem tę inicjatywę – relacjonuje Kazimierz Nowicki – bo dostrzegłem
możliwość ulokowania w ŚDS tych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie były w stanie spełnić wymogów uczestnictwa w WTZ, potrzebowały większej
opieki. W imieniu Zarządu Koła natychmiast złożyłem ofertę, że my jako organizacja, jako Koło, jesteśmy w stanie zorganizować i prowadzić środowiskowy dom
samopomocy. Akurat wtedy, gdy zgłosiliśmy naszą propozycję, miasto likwidowało
kolejne przedszkole, przy ul. Brzozowej i zadysponowało, że obiekt ten przeznaczony
zostanie na ŚDS. Wojewoda wyasygnował skromne pieniądze na remont, adaptację
i wyposażenie budynku i w ten sposób mogliśmy przystąpić do zorganizowania naszej
drugiej placówki. Zaznaczyć trzeba, że Koło nie jest właścicielem tego obiektu – jest
on własnością miasta.”
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Otwarcie środowiskowego domu samopomocy nastąpiło w grudniu 1998 r.
Nieprzewidziane problemy wystąpiły przy naborze uczestników, a dokładnie przy
próbie przeniesienia do nowej placówki kilkunastu dotychczasowych uczestników
WTZ, którzy nie mieścili się w formule funkcjonowania warsztatu. Stanowczo zaprotestowali przeciwko temu ich rodzice, którzy obawiali się, że w ŚDS ich dorosłe
dzieci nie znajdą równie dobrych, jak w warsztacie, warunków do terapii i rehabilitacji. Nie zawsze trafiały do ich przekonania argumenty, że ulokowanie w ŚDS
pozwoli na objęcie podopiecznych lepiej dostosowanymi do ich potrzeb formami
oddziaływania. Duże znaczenie w rozwiewaniu tych wątpliwości odegrała decyzja
państwa Nowickich o przeniesieniu z WTZ do ŚDS ich córki. Poza uczestnikami
WTZ do nowej placówki przyjęto także nowe osoby – przede wszystkim spośród
absolwentów szkoły specjalnej.
W drugiej połowie lat 90. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym aktywnie uczestniczyło w poszukiwaniach instytucjonalnej formy
dla rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. U podstaw
tych poszukiwań leżało głębokie przekonanie, że wiele osób niepełnosprawnych intelektualnie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z powodzeniem
potrafi systematycznie wykonywać pracę zawodową w warunkach zatrudnienia.
Przekonanie to znajdowało potwierdzenie w doświadczeniach z funkcjonowania
warsztatów terapii zajęciowej, m.in. WTZ stargardzkiego, gdzie wyraźnie wyodrębniała się liczna grupa uczestników zdolnych do zatrudnienia, a których potencjał oso
bisty już się w warsztatach marnował. Możliwość podjęcia zatrudnienia przez osoby
z niepełnosprawnością intelektualną otwierała przed nimi zupełnie nowe perspektywy prowadzenia aktywnego i samodzielnego życia. Podkreślić trzeba, że poszukiwanie przez PSOUU nowoczesnych form rehabilitacji zawodowej dla osób z tym
rodzajem niepełnosprawności znajdowało zrozumienie i poparcie administracji rządowej. Ze szczególną uwagą studiowano rozwiązania z zakresu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych stosowane i sprawdzone w innych krajach. Doświadczenia i obserwacje zebrane m.in. we Francji, Niemczech i Holandii zaowocowały
wypracowaniem koncepcji zakładu aktywności zawodowej (ZAZ). Zapis o możliwości powoływania przez gminy i organizacje pozarządowe zakładów aktywności
zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, jako wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo jednostek, znalazł się w nowej Ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Niełatwym problemem okazało się skonkretyzowanie tej koncepcji w postaci stosownego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Pierwsze rozporządzenie ogłoszone zostało bowiem dopiero 21 stycznia 2000 r.
Pomimo braku rozporządzenia możliwym okazało się rozpoczęcie przygotowań
do powołania w Stargardzie Szczecińskim zakładu pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Stało się to przy aktywnym udziale Pełnomocnika Rządu do
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Spraw Osób Niepełnosprawnych. „W 1997 r. trwał właśnie proces komunalizacji
majątku – wspomina Kazimierz Nowicki – czyli przekazywania majątku samorządom. To był taki okres przejściowy, kiedy funkcjonowały tak zwane urzędy rejonowe,
nie było jeszcze struktur powiatu. Urzędy rejonowe były reprezentantem wojewody,
czyli skarbu państwa i jednym z ich zadań było prowadzenie komunalizacji mienia.
Postanowiliśmy wystąpić wówczas o obiekt umożliwiający zatrudnienie i pracę dla
tych ludzi, którzy byli w warsztacie, ale nadawali się i chcieli pracować. Udało się
przejąć taki obiekt, który był obiektem biurowym opuszczonym przez przekształcany
wówczas zakład weterynarii. Obiekt ten został przekazany notarialnie naszemu kołu
za symboliczną złotówkę (…). W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się załatwić jakieś pieniądze na adaptację tego obiektu. Z tą
adaptacją mieliśmy trochę problemów. Trzeba było na parterze obniżyć cały poziom,
żeby zapewnić odpowiednią wysokość pomieszczeń produkcyjnych. Trzeba też było
fragment obiektu dobudować”.
Sprawy związane z powołaniem zakładu nabrały dużego tempa pod koniec 1997 r.
„W dniu 18 grudnia – wspomina Krystyna Mrugalska, ówczesna prezes Zarządu
Głównego PSOUU – gdy wszyscy przygotowywali się do Świąt Bożego Narodzenia,
zadzwonił do mnie dyrektor Biura Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych i mówi: pani Krystyno, mam dla pani propozycję nie do odrzucenia. Albo
decyduje się pani natychmiast, albo sprawa przestaje być aktualna. Rząd duński
przekazał Polsce nowoczesne wyposażenie zakładu produkcji posiłków, czyli sprzęt
kuchenny i linię produkcyjną. PFRON pomoże finansowo w jej instalacji i uruchomieniu. Wiedziałam, że Koło PSOUU w Stargardzie chce tworzyć miejsca pracy
i że zdobyli obiekt na ZAZ. Mimo, że nie mieliśmy pojęcia czym jest oferowana linia
produkcyjna, po konsultacji z panem Nowickim mogłam przekazać odpowiedź, że
jesteśmy zainteresowani przyjęciem oferowanego wyposażenia”.
Decyzja ta nie była dla PSOUU łatwa i wiązała się z niemałym ryzykiem. Nie
znano wymagań technologicznych wspominanej linii, w tym wymogów, które musiał spełniać obsługujący ją personel. Przygotowując się do uruchomienia ZAZ
w Stargardzie Szczecińskim planowano, że skupi się on na prostszej działalności,
polegającej na konfekcjonowaniu wyrobów metalowych. Nie było stuprocentowej
pewności, czy osoby niepełnosprawne będą w stanie obsłużyć nowoczesną linię produkcji posiłków.
W kilka dni po rozmowie prezes Mrugalskiej z przedstawicielem Biura Pełnomocnika Rządu, do Stargardu przybyli emisariusze z Ministerstwa Pracy
i Polityki Socjalnej aby poznać warunki i omówić szczegóły dostawy. Koło PSOUU
otrzymało sprzęt nieodpłatnie, jako dar rządu duńskiego przekazany w ramach umowy międzynarodowej. Pokonując wiele trudności zorganizowano odbiór wyposażenia, jego montaż oraz instalację. Teraz, główną przeszkodę w uruchomieniu stargardzkiego zakładu aktywności zawodowej, stanowił już tylko brak rozporządzenia
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do ustawy. „Doszło do tego, że obiekt był przygotowany, linia produkcyjna zamonto
wana – mówi Kazimierz Nowicki – a przepisów pozwalających na jego urucho
mienie nadal nie było. Zastanawialiśmy się, co z tym fantem robić? Nawiązaliśmy
kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy, który życzliwie zainteresował się naszym
problemem. Rozważaliśmy różne rozwiązania. Ostatecznie, w porozumieniu z WUP
utworzyliśmy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Osób Niepełnosprawnych, w skrócie OSZON. WUP przekazał środki na zatrudnienie instruktorów, których zadaniem
było przeszkolenie i przygotowanie do pracy naszych niepełnosprawnych. Dzięki
temu mogliśmy spokojniej oczekiwać na wydanie rozporządzenia. OSZON zaczął
funkcjonować. Powstał przy okazji kolejny problem. Maszyny już były, instruktorzy
zawodowi i kandydaci na pracowników także, ale do tego wszystkiego potrzebny
był produkt. Jak jest piec, to żeby upiec sernik czy ugotować zupę musi być „wsad
do kotła”. Wymyśliłem, że OSZON zawrze umowy z warsztatem terapii zajęciowej
oraz ze środowiskowym domem samopomocy na dostarczanie posiłków obiadowych,
będących produktem szkolenia w OSZON-ie. Z uzyskanych pieniędzy kupowaliśmy
„wsad do kotła” umożliwiający prowadzenie szkoleń. Po niedługim czasie obiady
dostarczaliśmy nie tylko do placówek naszego Koła, ale także do innych stargar
dzkich instytucji pomocy społecznej. Zaczęliśmy wchodzić na rynek usług gastronomicznych”.
Gdy w styczniu 2000 r. ukazało się rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej, stargardzkie Koło PSOUU było w stanie w ciągu dwóch tygodni,
w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia OSZON-u, opracować
i złożyć kierowany do wojewody szczecińskiego wniosek o otwarcie ZAZ. W momencie składania wniosku w lutym 2000 r. stargardzkie Koło PSOUU dysponowało linią produkcyjną, kadrą kierowniczą, zespołem przeszkolonych niepełnosprawnych pracowników, a przede wszystkim niezłą już pozycją rynkową – liczyło
zatem na szybką i pozytywną decyzję. „Nasz wniosek to była perfekcyjnie opracowana gruba księga – mówi Kazimierz Nowicki – ale na akceptację wojewody
musieliśmy czekać wiele miesięcy. W urzędzie nie spodziewano się, że jesteśmy już
tak dobrze przygotowani i gotowi do podjęcia działalności. Ponadto, decydentom
brakowało odwagi. To była tak nowa idea, że wszyscy bali się jej jak ognia. Uzyskanie decyzji kosztowało nas wiele wysiłku, intensywnej korespondencji z wieloma urzędami, a nawet nacisków parlamentarnych podejmowanych poprzez naszych
lokalnych posłów. Od lutego do sierpnia 2000 r. w urzędzie wojewody nie było nikogo, kto by według kompetencji ustawowych podjął decyzję o utworzeniu i finansowaniu pierwszego w Polsce ZAZ-u. Został on uroczyście uruchomiony dopiero
15 sierpnia 2000 r. po podpisaniu odpowiedniej umowy z wojewodą. Muszę przyznać, że utworzenie tej placówki kosztowało mnie niemało zdrowia. Najważniejsze
jest jednak to, że w chwili formalnego uruchomienia ZAZ mieliśmy już w Stargardzie
solidne podstawy rozwiązania systemowego”.
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Jak już wcześniej wspomniano, na kształtowanie się wizji lokalnego systemu integracji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną duży wpływ
wywarło badanie i analiza praktycznych doświadczeń, dobrze już sprawdzonych w krajach Europy Zachodniej. Grupa Ekspercka z PSOUU na własne oczy
obserwować mogła rozwiązania umożliwiające skuteczną integrację zawodową
osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz skutki wykonywania pracy zawodowej dla jakości życia osób niepełnosprawnych. Krystyna Mrugalska i Kazimierz
Nowicki jako jeden z najbardziej znaczących, wspominają wyjazd studyjny do Francji,
w okolice Strasburga, który miał miejsce w połowie lat 90. Szczególnie ważnym
efektem tego wyjazdu były doświadczenia i obserwacje dotyczące mieszkalnictwa
osób niepełnosprawnych i zrozumienie znaczenia samodzielnego zamieszkiwania
dla rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. Samodzielnego, tzn. poza
instytucjami opieki, a nawet poza rodziną, w której się urodzili i wychowali. Od
czasu tego wyjazdu mieszkalnictwo zajęło ważne miejsce w rozwijanej przez PSOUU koncepcji lokalnego systemu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Kazimierz Nowicki podkreśla, że rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną inaczej postrzegają kwestię samodzielnego mieszkania dla ich dzieci. „Sam
będąc rodzicem takich dzieci dobrze rozumiałem, co jest potrzebne im, a co nam.
Nam jest potrzebna ulga i poczucie bezpieczeństwa co do losu naszych dzieci,
a dzieciom jest potrzebne usamodzielnienie. Zaczęliśmy poszukiwać rozwiązań i lo
kalnych możliwości. W 1998 roku w ramach komunalizacji struktur samorządowych
byłem jednym z założycieli Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
(STBS). Towarzystwa te powstawały wówczas jako spółki komunalne samorządów.
W systemie finansowania ich działalności uczestniczył Bank Gospodarstwa Krajowego. Gdy powstało Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pomyślałem sobie, że nas jako rodziców i nas jako stowarzyszenia, jako Koła, nie stać na
wybudowanie mieszkań. Po drugie, nawet jeśli Koło byłoby w stanie samodzielnie
zainwestować w wybudowanie mieszkań, to według jakich zasad miałoby się potem odbywać obdarowywanie mieszkaniami tych, którzy mieliby w nich zamieszkiwać. Jeśli to by było np. dziesięć mieszkań, to jak tych wybrańców wskazać?
W nawiązaniu do doświadczeń przywiezionych z zagranicznych wyjazdów studyjnych zaproponowałem możliwość zaprojektowania i wybudowania tych mieszkań
przez STBS, jako przez inwestora i potem administratora tego systemu mieszkaniowego. Z prezesem STBS oraz z głównym projektantem budynków omówiliśmy
szczegółową koncepcję. Wizja była taka – mieszkania w otwartym środowisku, czyli
na ogólnie dostępnym osiedlu, a nie jakiś skansen. Kredytowanie i inwestowanie
przez STBS. Połączenie funkcji samodzielnego zamieszkiwania przez osobę niepełnosprawną z funkcją integracyjną przestrzeni zamieszkiwanej przez niepełnosprawnych lokatorów, oraz dodatkowo z funkcją wspierania mieszkańców przez asystenta
przewidzianego dla grupy lokatorów. Mieszkania bez gazu, wszystko na prąd”.
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Projektanci STBS rozrysowali pomysł. Jedną klatkę w budynku wielomieszkaniowym przeznaczono dla osób niepełnosprawnych i specjalnie zaprojektowano architektonicznie. Na każdej kondygnacji znalazły się trzy mieszkania składające się z pokoju i łazienki oraz jedna duża część kuchenno-jadalno-integracyjna.
Na najwyższej kondygnacji usytuowano dodatkowe mieszkanie dla asystenta.
Nie obyło się bez problemów w uzyskaniu kredytu dla przedsięwzięcia. Dla
Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) idea była całkowicie nowa. Kazimierz
Nowicki dwukrotnie składał wizyty w BGK, który m.in. poprosił go o wygłoszenie
dla pracowników wykładu wyjaśniającego szczegóły koncepcji. Dla banku, który
ostatecznie wyraził zgodę na finansowanie projektu, ważne było zdecydowane po
parcie zamysłu i jego realizacji przez kierownictwo Stargardzkiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego.
Po pomyślnym rozwiązaniu kwestii finansowania inwestycji przystąpiono do jej
budowy. Już w grudniu 1999 r., w obecności prezes Krystyny Mrugalskiej, uroczyście
przekazywano lokatorom z niepełnosprawnością intelektualną klucze do pierwszych
11 mieszkań zlokalizowanych – zgodnie z założeniami, w osobnej klatce jednego
z budynków na ogólnie dostępnym osiedlu. Półtora roku później, w czerwcu 2001 r.,
w sąsiednim bloku oddano do użytku kolejnych 11 mieszkań.
Należy podkreślić, że tzw. mieszkania wspomagane zajmowane przez uczestników „systemu stargardzkiego”, są formą wsparcia, a nie opieki. Zapewniają oso
bom niepełnosprawnym możliwość prowadzenia samodzielnego życia w integracji ze społecznością lokalną. Są one udostępniane lokatorom na zasadzie wynajmu
na podstawie umowy cywilno-prawnej. Nie stanowią więc rodzaju pomocy społecznej udzielanej w trybie administracyjnym. Te dwa atrybuty mają zasadnicze znaczenie w odróżnianiu tzw. mieszkań wspomaganych, stanowiących element „systemu
stargardzkiego” od tzw. mieszkań chronionych.
Pojęcie wspomagania, zarówno w Polsce jak i na świecie, rozumiane jest jako
pomniejszanie bądź ograniczanie deficytu kompetencji tylko w tych obszarach funkcjonowania, w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają trudności
wynikające z ograniczeń organizmu i (lub) braku odpowiedniego szkolenia, edukacji, praktyki. Zatem wspomaganie zakłada jak najdalej idącą samodzielność i autonomię osób niepełnosprawnych intelektualnie, z wykorzystaniem zasobów osoby
oraz jej możliwości uczenia się, przystosowania otoczenia oraz wspomagania indywidualnego, zwłaszcza w sferze wymagającej wyborów i decyzji, w szczególności –
w sprawach większej wagi.
Taki rodzaj wspomagania koncentruje się na możliwościach osoby z nie
pełnosprawnością intelektualną i ich wykorzystaniu (choćby z pomocą) przez samą
osobę, tak aby w ostatecznym rachunku mogła ona być wykonawcą i czerpać satysfakcję ze swoich działań. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna
mieć także możliwość wyboru osoby wspomagającej, rodzaju wsparcia oraz decy-
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dowania o sytuacjach, w których chce to wsparcie otrzymać. Wspomaganie wyklu
cza opiekuńcze zniewolenie, uzależnienie, autorytarne decydowanie za osobę niepełnosprawną. Wspomaganie w miejsce opieki pozwala na: rozwój, zdobywanie
własnych doświadczeń, przeżywanie satysfakcji i radości z kształtowania swojego
życia, poprawę samooceny, zwiększenie odwagi, śmiałości i dojrzałości społecznej.
W organizowaniu mieszkalnictwa wspomaganego w Stargardzie Szczecińskim,
przyjęto założenie, że jego lokatorem może być tylko uczestnik jednej z placówek
Koła PSOUU lub niepełnosprawny pracownik zakładu aktywności zawodowej.
Rano, lokatorzy są wspierani przez asystenta podczas przygotowań do punktualnego
wyjścia do placówek lub do pracy w zakładzie. Po powrocie, mogą także uzyskać
wsparcie asystenckie przy czynnościach samoobsługowych i podejmowanych przez
siebie zajęciach. Właścicielem mieszkań jest Stargardzkie Towarzystwo Budownic
twa Społecznego, natomiast Koło PSOUU posiada wyłączne prawo do wskazywania
lokatorów. Przydział mieszkania dla niepełnosprawnego lokatora jest bezterminowy,
natomiast dla asystenta okresowy, na czas trwania jego zatrudnienia.
Możliwość zamieszkania w budynkach osiedlowych otrzymali najbardziej
sprawni uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej oraz pracownicy ZAZ-u. Jednak
kwestia mieszkaniowa dotyczyła w równym stopniu także osób mniej sprawnych
uczestników systemu. Ich problem postanowiono rozwiązać również we współpracy
z STBS. Z uwagi na pogłębioną niepełnosprawność przyszłych mieszkańców należało poszukać innego rozwiązania niż mieszkanie w blokach. Udało się pozyskać od
miasta odpowiednią działkę w bezpośrednim sąsiedztwie stargardzkiego ZAZ-u. Niełatwym wyzwaniem okazało się opracowanie koncepcji architektonicznej budynku.
Na spotkaniu z projektantami Kazimierz Nowicki przedstawił podstawowe założenia: „obiekt jednokondygnacyjny, z dziesięcioma mieszkaniami składającymi się
z pokoju i łazienki, bez instalacji gazowej. Oprócz samodzielnych mieszkań jedno
pomieszczenie wspólne. Dodatkowo, dwupokojowe mieszkanie dla stałych opie
kunów. Przy budynku teren rekreacyjny. Możliwości świadczenia szerszego wsparcia
i pomocy dla mieszkańców. Obiekt nazwaliśmy pensjonatem. Architekt rozrysował
koncepcję, zaaprobowaliśmy ją i rozpoczęła się budowa”.
Warunki finansowe zamieszkania w pensjonacie okazały się o wiele trudniej
sze niż w przypadku mieszkań osiedlowych. Lokatorzy mieszkań osiedlowych, by
zamieszkać, musieli wpłacić praktycznie tylko kaucję, zwracaną zresztą w wypadku wyprowadzenia się. Tzw. partycypacja budowlana była niewielka, ponieważ
rozkładała się na wszystkich lokatorów dużego osiedlowego budynku. Pensjonat
natomiast miał być przeznaczony tylko dla osób niepełnosprawnych. Trzeba więc
było wpłacić, oprócz kaucji, także stosowną partycypację wyliczoną procentowo
od wartości całej inwestycji. Zawęził się krąg tych, którzy mogli spełnić wymogi. Część rodziców, którym zaproponowano mieszkanie dla dziecka w pensjonacie,
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po to by sprostać postawionym warunkom finansowym zdecydowała się na za
ciągnięcie kredytu.
Pensjonat Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim został oddany do użytku
w maju 2004 r. Miało być w nim dziesięć mieszkań dla dziesięciu niepełnosprawnych
osób i jedno dwupokojowe mieszkanie dla asystenta. „Nasze założenie, aby asys
tent na stałe mieszkał w pensjonacie okazało się nietrafne. W jednokondygnacyjnym
budynku zamieszkiwanym przez osoby głębiej upośledzone – przyznaje Kazimierz
Nowicki – asystent nie miał warunków do odpoczynku i niezbędnej strefy prywatności. To minimum warunków dla normalnego życia istnieje w mieszkaniu zlokalizowanym na ostatnim piętrze klatki schodowej. W pensjonacie nie ma tych możliwości.
Ostatecznie w pensjonacie zamieszkało jedenastu lokatorów. Tak się zatem złożyło,
że w stargardzkim systemie mieszkalnictwa wspomaganego mamy trzy „gniazda”,
a w każdym po jedenaście mieszkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
Okazało się także, że z prowadzeniem pensjonatu wiążą się znacznie większe
wymagania kadrowe. W mieszkaniach osiedlowych potrzebna jest stosunkowo niewielka obsługa kadrowa. W bloku, w ramach samoobsługi, mieszkańcy sami sprzątają i sami przyrządzają sobie posiłki. Nadzór nocny w mieszkaniach osiedlowych
rozwiązano instalując połączenie domofonowe ze wszystkich mieszkań lokatorów
do mieszkania asystenta. Życie pokazało, że organizacja życia w pensjonacie wymaga zatrudnienia większej liczby pracowników. W pensjonacie nikt nie mieszka, więc
w nocy ktoś musi być na dyżurze. Oprócz większej liczby asystentów potrzebne są
także osoby sprzątające.
Maj 2004 r., kiedy do użytku oddano pensjonat, można uznać za moment, od
którego „system stargardzki” funkcjonuje w swym założonym i rozwiniętym
kształcie. Jego główna specyfika i zasadnicza idea polega na dużym stopniu dostosowania prowadzonych w systemie zadań rehabilitacyjnych oraz integracyjnych
do szeroko rozumianych, widzianych jako zróżnicowane i zmienne w czasie, potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także do ich zmieniającego się
w trakcie życia potencjału. „System stargardzki” charakteryzuje się kilkoma istotnymi
cechami:
• holistycznym podejściem do rozwiązywania problemów życiowych i zawodo
wych osób niepełnosprawnych,
• dostosowaniem zakresu wspierania oraz form rehabilitacji i integracji do ich
potrzeb i wieku,
• indywidualnym podejściem do rozwiązywania problemów konkretnych osób,
• szerokim polem pozostawionym osobie niepełnosprawnej do samodzielnego
decydowania o swoim codziennym życiu,
• włączeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną w rynek pracy i życie
całej społeczności.
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2 / FUNKCJONOWANIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ)
Rozpoczynając działalność w 1993 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim, należał do pierwszych tego typu placówek w kraju. W kolejce
do przyjęcia miejsce zajęli przede wszystkim młodzi ludzie, którzy byli absolwentami szkół dla osób z umiarkowanym lub znacznym upośledzeniem umysłowym, oraz
tacy, którzy nigdy do szkoły nie chodzili. Oczywiście, w zdecydowanej większości
kandydaci do warsztatu nigdy nie starali się o pracę i nie pracowali. Nie było dla
nich żadnych form rehabilitacji zawodowej.
Podstawą do powołania i funkcjonowania stargardzkiego WTZ były: ustawa
z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych332 oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r.
w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej34.3Warsztaty powołano, jako placówki przeznaczone „dla osób niepełnosprawnych,
w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które zakwalifikowane
zostały do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej (…)”35.4W początkowych latach działania warsztatów terapii zajęciowej ich funkcjonowanie ukierunkowane
zostało przede wszystkim na zagadnienia rehabilitacji ogólnej i społecznej – z uw
zględnieniem rehabilitacji zawodowej. Jak zapisano w pierwszym rozporządzeniu w sprawie tworzenia, działania i finansowania WTZ celem działania warsztatu jest „rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika,
poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania
i funkcjonowania społecznego (integracji społecznej)”. Realizacja tego celu miała
odbywać się poprzez „1) ogólne usprawnienie; 2) rozwój umiejętności wykonywania
czynności życia codziennego; 3) przygotowanie do życia w środowisku społecznym;
4) opanowywanie czynności przysposabiających do pracy; 5) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie
pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego oraz 6) inne wskazane działania.”36.5
W następnych latach mocniej zaczęto akcentować znaczenie warsztatów dla rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. „Warsztat terapii zajęciowej (…)
realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do
ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku”37.6DoświadczeUstawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 201
34
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. w sprawie szczegółowych
zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej, Dz. U. 1992, Nr 71, poz. 357
35
Ibidem, par. 1, ust. 1
36
Ibidem, par. 1, ust. 2 i 3
37
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych
zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej, Dz. U. 1998, Nr 118, poz. 764, par.1
33
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nia zdobywane w pierwszych latach działalności warsztatów pokazały także, jak
ważną rolę odgrywa wsparcie psychologiczne w pomyślnym przebiegu rehabilitacji
ogólnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza zaś w „przygotowaniu do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania
o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu,
a także poprawę kondycji psychicznej”38.7
Kolejne rozporządzenia do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczące tworzenia, działania i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej398przygotowywane
były z uwzględnieniem zdobywanych doświadczeń i opinii środowisk osób niepełnosprawnych. W sumie, jak się zauważa, przepisy prawne tworzyły korzystne warunki dla rozwoju warsztatów. Dobrze oceniany jest fakt, iż ich funkcjonowanie uzyskało ogólne ramy programowe i organizacyjne, a zwłaszcza stabilne finansowanie.
WTZ mogą być organizowane przez różne podmioty, w tym organizacje pozarządowe i fundacje, jako wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki.
Umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej jako formie rehabilitacji społecznej i zawodowej należy do zadań Powia
towego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Koszty utworzenia i działalności
warsztatów są współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON), samorządy powiatowe (co najmniej 10 proc. tych
kosztów) oraz ewentualnie inne źródła. Finansowanie WTZ następuje poprzez PCPR
ze środków przekazywanych samorządom powiatowym z PFRON według ustalonego algorytmu. Korzystający z warsztatu mają status uczestnika, a nie pracownika.
Jest to placówka pobytu dziennego, a jej kadrę stanowią na ogół: kierownik, specjaliści ds. rehabilitacji lub usprawniania, instruktorzy terapii zajęciowej, pracownik
socjalny, pielęgniarka lub lekarz medycyny, psycholog, instruktor zawodu oraz –
zależnie od potrzeb – inne osoby. Na jednego specjalistę pracującego bezpośrednio
z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięć osób. Potencjalnymi uczestnikami WTZ są osoby powyżej 16 roku życia, które w swoim orzeczeniu o stopniu
niepełnosprawności posiadają wskazanie do udziału w terapii zajęciowej.
Warsztaty terapii zajęciowej zajmują ważne miejsce w procesie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych. Zwłaszcza młodych, które zakończyły edukację w szko
le specjalnej lub przerwały ją i nie mając możliwości kontynuowania kształcenia
żyłyby w bezczynności i izolacji, pozbawione celu i kontaktów społecznych. Dzięki
warsztatom mogą one:
Ibidem
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej, Dz. U. 2002, Nr 167,
poz. 1376; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, Dz. U. 2004, Nr 63, poz. 587
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uczestniczyć w życiu grupy, nawiązywać relacje i przeżywać związane
z nimi emocje, nabywać umiejętności społeczne i poznawać formy współżycia
w grupie;
rozwijać sprawności psychofizyczne niezbędne w pracy oraz podstawowe
i specjalistyczne umiejętności zawodowe umożliwiające zatrudnienie
w zakładzie aktywności zawodowej lub otrzymanie innej pracy zarobkowej;
podejmować celową aktywność najczęściej związaną z ekspresją twórczą oraz
prostymi czynnościami wytwórczymi leżącymi w zakresie możliwości uczestników warsztatu;
zdobywać kompetencje i wykonywać czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego – dotyczy to szczególnie działalności kulinarnej;
uczestniczyć w różnych formach aktywności kulturalnej;
poprawiać swoją sprawność oraz kondycję fizyczną i psychiczną, a tym samym
niezależność i samodzielność funkcjonowania;
uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej.

Należy także podkreślić ważną rolę, jaką odgrywają warsztaty terapii zajęciowej
wobec osób niepełnosprawnych, które:
• wymagają dłuższego okresu psychofizycznego dojrzewania i przygotowania
do pracy;
• nigdy nie będą zdolne do zatrudnienia – WTZ umożliwi im wówczas godne
życie;
• są zagrożone marginalizacją;
jak również wobec ich rodzin – WTZ „odciąża” je przez znaczną część dnia
od konieczności opieki.
Z przeprowadzonego w 2008 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych badania warsztatów terapii zajęciowej wynika, że
podstawową grupą uczestników WTZ są osoby z upośledzeniem umysłowym
(ok. 60 proc.). Drugą, co do wielkości grupę stanowią osoby z chorobami psychicznymi
(ok. 20 proc.), a trzecią osoby z dysfunkcjami narządu ruchu (ok. 10 proc.). Dwie
trzecie uczestników WTZ to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
a jedna trzecia z umiarkowanym. Najliczniejszą kategorię demograficzną
(ok. 50 proc. ogółu uczestników WTZ) stanowią osoby młode, w wieku do 30 lat.
Blisko jedna trzecia uczestników mieści się w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat,
a pozostali to osoby powyżej 40 roku życia. Wyniki przytaczanego badania, porównane z wynikami badania przeprowadzonego trzy lata wcześniej, wskazują wyraźnie
na zjawisko starzenia się uczestników WTZ.
Najpowszechniejszym poziomem wykształcenia uczestników WTZ jest wykształcenie podstawowe i gimnazjalne (najczęściej specjalne), którym charak-
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teryzuje się ok. jedna trzecia osób. Wykształceniem zasadniczym zawodowym
(na ogół również specjalnym) legitymuje się ok. jedna czwarta uczestników WTZ.
Ok. jedną piątą stanowią absolwenci szkół życia. Osoby niepełnosprawne z wykształceniem średnim lub wyższym stanowią ok. 5 proc. uczestników warsztatów. Pozostali to osoby z wykształceniem niepełnym podstawowym lub nigdy
nie uczęszczające do żadnej szkoły.
Typowym uczestnikiem WTZ jest zatem młoda osoba z upośledzeniem
umysłowym z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz wykształceniem podstawowym (specjalnym)40.9 Z uzyskanej w trakcie badania
charakterystyki uczestników warsztatów wynika, że duża ich część ma szansę
na podjęcie zatrudnienia na chronionym rynku pracy lub zatrudnienia wspomaganego na rynku otwartym. Jednocześnie, dla pokaźnej grupy uczestników warsztat
terapii zajęciowej jest docelowym miejscem ich aktywności życiowej.
Stargardzki WTZ dobrze wykorzystywał dostępne możliwości rozwoju.
Od początku prowadzi zajęcia dla ok. czterdziestu uczestników – obecnie jest ich
czterdziestu pięciu. Wśród uczestników warsztatu trzydziestu siedmiu posiada
znaczny stopień niepełnosprawności, a ośmiu umiarkowany, przy czym większość
(trzydzieści osób) reprezentuje umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego,
jedenaście osób – stopień znaczny, a czworo stopień lekki. Wśród uczestników
stargardzkiego WTZ 51 proc. stanowią kobiety, a najliczniejszą grupę wiekową
(46 proc.) stanowią osoby w wieku 26 - 35 lat. Młodzież do 25 lat stanowi 20 proc.,
osoby w wieku 36 - 45 lat – 27 proc., zaś osoby powyżej 45 roku życia – 3 proc.
W ramach warsztatu działa osiem pracowni: krawiecka (wykonywanie patchworków, ozdobnych poduszek, płóciennych toreb), rękodzielnicza (wykonywanie
gobelinów i haftów), ceramiczna (wykonywanie rzeźb ceramicznych, ceramiki użytkowej), plastyczna (malarstwo, wykonywanie witraży), gospodarstwa domowego
(przygotowywanie posiłków, pieczenie ciast, przygotowanie deserów, wykonywanie różnych czynności domowych), stolarska (wykonywanie wyrobów z drewna,
blejtramów, ram, drewnianych pomocy naukowych), komputerowa i sitodruku (projektowanie i wykonywanie okolicznościowych gadżetów, kolorowych nadruków na
koszulkach), poligrafii i prac w papierze (wykonywanie usług poligraficznych, bindowania, laminowania, produkcja kopert i toreb ozdobnych).
Założono, że uczestnicy WTZ powinni osiągać poziom umiejętności pozwalający na wytwarzanie wyrobów i wykonywanie usług wysokiej jakości. W efekcie
na lokalnym rynku z powodzeniem prowadzona jest ich sprzedaż. Stargardzki WTZ
ma swoich stałych odbiorców i klientów. Przygotowywane w warsztacie prace artystyczne uzyskują poziom kwalifikujący do prezentowania ich na ogólnopolskich,
regionalnych oraz lokalnych konkursach i wystawach. Świadomość tych sukcesów
Analiza działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2008 r. Raport z badania zrealizowanego przez
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR dla PFRON, Warszawa, maj 2009
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silnie motywuje uczestników WTZ do systematycznej pracy i stałego podnoszenia
umiejętności, co skutkuje coraz lepszym wykonawstwem i zwiększaniem atrakcyjności wyrobów. Ważną dla osobistego rozwoju uczestników formą pracy są systematycznie prowadzone w godzinach popołudniowych kluby zainteresowań: teatralny, muzyczny, modelarski, komputerowy oraz twórczości artystycznej.
Codzienne zajęcia mają swoje stałe ramy czasowe: od godz. 8.00 do 9.00
prowadzone są zajęcia z rehabilitacji społecznej, o 9.00 – śniadanie, po śniadaniu –
do obiadu prowadzone są (z przerwą na kawę o godz. 11.00) zajęcia z rehabilitacji
zawodowej (indywidualne i w ramach pracowni), po obiedzie – zajęcia klubowe.
Obiad dla uczestników WTZ przygotowywany jest w prowadzonym przez stargardzkie Koło PSOUU Zakładzie Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”.
Kadra stargardzkiego WTZ liczy dziewiętnastu pracowników, którzy są zatrudnieni na szesnastu etatach. Pracownicy merytoryczni to: kierownik i dziewięciu instruktorów terapii zajęciowej prowadzących poszczególne pracownie oraz
rehabilitację ruchową (wszyscy na pełnym etacie) oraz psycholog (0,75 etatu).
Sześcioosobową obsługę stanowią: główna księgowa i kierowca (oboje na pełnym
etacie), pracownik socjalny, kucharz i sprzątaczka (po 0,75 etatu), pracownik admi
nistracyjny (0,5 etatu), konserwator i pielęgniarka (po 0,25 etatu).
Ważną rolę w funkcjonowaniu WTZ odgrywa rada programowa warsztatu, którą
tworzą jego kierownik i pracownicy merytoryczni. Głównym zadaniem rady jest
coroczne opracowywanie dla każdego uczestnika warsztatu indywidualnych programów rehabilitacji, według których prowadzone są zajęcia. Indywidualne programy
określają: formy i przewidywany obszar terapii; zakres i metody nauki zaradności
osobistej; metody ćwiczenia sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia
pracy; formy rehabilitacji społecznej; formy współpracy z rodziną lub opiekunami.
W programach wskazane są osoby odpowiedzialne za ich realizację.
Co najmniej raz w roku rada programowa WTZ dokonuje okresowej oceny
realizacji indywidualnych programów rehabilitacji. Nie rzadziej niż raz na pół
roku rada ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu. Kompleksowa ocena dotyczy osiągniętego stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, umiejętności interpersonalnych –
w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie, a także poziomu opanowania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia – z uwzględnieniem sprawności
psychofizycznej, stanu dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej.
Osoby kwalifikujące się do zatrudnienia są przez stargardzki WTZ skutecznie
przygotowywane do pracy w prowadzonym przez Koło PSOUU zakładzie aktywności zawodowej. W latach 2001 - 2011 zatrudnienie znalazło tam dwudziestu sześciu
uczestników warsztatu. Jednocześnie trzeba przypomnieć, że uczestnicy WTZ, którzy są zdolni do pracy, lecz niezdolni jeszcze do zatrudnienia, zajmują się wytwa-
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rzaniem dóbr i usług oferowanych na lokalnym rynku – co ma znaczenie nie tylko
szkoleniowe, ale i ekonomiczne.
Zasadniczy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie WTZ w Stargardzie miało
jego właściwe sprofilowanie. „Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”41. W trakcie kilkuletniej pracy terapeutycznej prowadzonej w warsztacie okazało się, że część jego
uczestników miała inne potrzeby, aniżeli te, których zaspokojenie umożliwia WTZ.
Były to osoby o mniejszej samodzielności i aktywności, wymagające częstszych
odpoczynków, większego zakresu pomocy i opieki, a także innych, dostosowanych
do głębszych stopni upośledzenia, form terapii. Przeniesienie ich z WTZ do środowiskowego domu samopomocy (oferującego proces rehabilitacji lepiej dostosowany
do ich indywidualnych potrzeb i zapewniającego większy zakres opieki), stworzyło
jednocześnie warunki do zbudowania spójnego programu rehabilitacyjnego, pozwalającego uczestnikom warsztatu na rozwinięcie ich „psychofizycznych sprawności
oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających
uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy”42.11
Drugim z podstawowych założeń, przyjętych jako podstawa funkcjonowania
stargardzkiego WTZ, było (również wynikające z doświadczeń) ustalenie, że spora
część uczestników WTZ, która w wyniku rehabilitacji co prawda uzyskała zdolność
do pracy ale jednak może mieć trudności z osiągnięciem zdolności do zatrudnienia,
a zatem warsztat stanowił będzie dla nich docelową lub dłuższą formę aktywności
życiowej.
Charakteryzująca te osoby ograniczona zdolność do zatrudnienia nie zawsze
musi wynikać z upośledzenia intelektualnego. Kierownictwo Koła PSOUU podkreślało, że wśród uczestników warsztatu jest kilka osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, które byłyby zdolne do podjęcia
pracy w zakładzie aktywności zawodowej, gdyby nie inne przypadłości zdrowot
ne i sprzężone deficyty, które ograniczają ich możliwości. Przykładowo epilepsja
i związane z nią ataki stwarzają podczas procesu produkcji poważne zagrożenia
dla zdrowia i życia pracownika. To właśnie między innymi dążenie do zapewnienia tym osobom zatrudnienia jest przyczyną podjęcia przez Zarząd stargardzkiego
Koła PSOUU decyzji o rozbudowie zakładu aktywności zawodowej43. Inwestycja
polega na dobudowaniu lokalu „spotkaniowo-restauracyjnego”, w którym będą
organizowane szkolenia i uroczystości firmowe lub rodzinne oraz pomieszczeń
10

12

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776, art. 10a, ust. 1
42
Ibidem, ust.2
43
Uchwała Zarządu Koła z 2010 r. dotycząca rozpoczęcia inwestycji pn. „Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych”. Inwestycję zakończono w sierpniu 2012 r.
41
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do prowadzenia działalności cateringowej. Rozszerzenie profilu usług świadczonych
przez ZAZ pozwoli na stworzenie kilku stanowisk, na których będą mogły podjąć
pracę m.in. osoby z epilepsją.
Osoby z ograniczoną zdolnością do zatrudnienia uzyskują dzięki warsztatowi
ważną dla nich możliwość wykonywania pracy, możliwość rozwijania osobowości, umiejętności oraz nierzadko – nagradzanych na konkursach – autentycznych
talentów, osiągania zawodowych sukcesów, a także utrzymywania i rozwijania głębszych relacji społecznych (w tym z osobami ze swojej pracowni). Dzięki możliwości
wykonywania pracy rozwijają poczucie własnej wartości i podmiotowości. Zajęcia
w WTZ jego uczestnicy traktują jako „wykonywanie pracy”, jako swój obowiązek.
Mogą być w ten sposób tacy sami, jak dorosłe pełnosprawne osoby. Pytani o życiowe sukcesy wskazują przede wszystkim na indywidualne i zespołowe osiągnięcia,
które były możliwe dzięki uczestnictwu w WTZ.
W stargardzkim warsztacie przygotowanie do podjęcia zatrudnienia w trybie
zindywidualizowanym prowadzone jest wobec ok. 20 proc. uczestników. Jest to
przygotowanie do określonego rodzaju zatrudnienia, a nawet konkretnego stanowiska, na którym w przyszłości dana osoba zostanie zatrudniona, co jest możliwe
dzięki temu, że w ramach systemu stargardzkiego funkcjonuje zakład aktywności
zawodowej. Trudniej byłoby przygotowywać zawodowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną – zwraca uwagę kadra WTZ i ZAZ – do bliżej nieokreślonego
zatrudnienia. W powadzonych działaniach rehabilitacyjnych rozwija się sprawności
i umiejętności niezbędne dla podjęcia roli pracownika. Przewidywaną do zatrudnienia w „Centralnej Kuchni” osobę rehabilituje się w zakresie rozwoju umiejętności manualnych (najlepsze możliwości stwarza w tym zakresie pracownia ceramiki) oraz wyposaża w wiedzę i konkretne umiejętności zawodowe (w pracowni
gospodarstwa domowego). Działania z zakresu rehabilitacji społecznej skupiają się
na rozwijaniu umiejętności samodzielnego życia, uczestniczenia w życiu społecznym oraz niezależnego funkcjonowania. Ramową koncepcję prowadzonego w WTZ
przygotowania do zatrudnienia przedstawiono poniżej.
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Tabela 2. Ramowe założenia przygotowania uczestników stargardzkiego WTZ
do zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
Rehabilitacja zawodowa

I. Utrwalanie
wiadomości
teoretycznych
niezbędnych
w pracy
zawodowej

1. Znajomość materiałów i produktów potrzebnych przy
produkcji:
- główne składniki potrzebne w produkcji,
- zasady przechowywania produktów i materiałów,
- umiejętności oceny przydatności surowców do
produkcji,
- znajomość zasad doboru materiałów.
2. Znajomość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przy
produkcji:
- znajomość przeznaczenia poszczególnych naczyń,
narzędzi i urządzeń,
- znajomość obsługi urządzeń.
3. Znajomość zasad BHP:
- wiedza na temat przestrzegania higieny osobistej,
- znajomość zasad bezpieczeństwa przy obsłudze
urządzeń i narzędzi,
- znajomość zasad bezpieczeństwa na poszczegolnych
etapach wykonywania czynności zawodowych.

II. Rozwijanie
umiejętności
praktycznych

1. Planowanie:
- przygotowanie materiałów,
- zachowanie kolejności wykonywania poszczególnych
operacji,
- czas wykonania.
2. Organizacja pracy:
- dobór odpowiednich narzędzi,
- umiejętność właściwego posługiwania się narzędziami
i urządzeniami,
- zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa,
- dbałość o czystość i estetykę stanowiska pracy.
3. Dokładność wykonywania czynności:
- zgodność wykonanego produktu z założonym wzorcem.
4. Kontrola wykonanego produktu:
- wizualizacja produktu finalnego,
- odrzucenie produktu wadliwego.
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III. Kształtowanie
umiejętności
społecznych
niezbędnych
w pracy
zawodowej

1. Rozwijanie samooceny i samokontroli w zakresie
wykonywanych czynności.
2. Kształtowanie obowiązkowości i wytrwałości
w doprowadzaniu pracy do końca:
- znajomość praw i obowiązków pracownika,
- znajomość wartości pracy.
Rehabilitacja społeczna

IV. Wyrabianie
zaradności
życiowej

1. Wdrażanie do dbałości o wygląd zewnętrzny.
2. Wyrabianie samodzielności w sytuacjach życia
codziennego:
- nauka racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
- rozwijanie umiejętności załatwiania spraw w urzędach,
- nauka podejmowania decyzji życiowych,
- nauka samodzielnego prowadzenia gospodarstwa
domowego.

V. Pobudzanie akty
wności społecznej
i świadomego
uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej

1. Udział w imprezach kulturalnych.
2. Rozwijanie zainteresowań.
3. Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu
wolnego.

VI. Kształtowanie
umiejętności
społecznych

1. Rozwijanie właściwych postaw personalnych.
2. Kształtowanie umiejętności kulturalnego nawiązywania
kontaktów z osobami przeciwnej płci:
- doskonalenie umiejętności nawiązywania związków
partnerskich,
- adekwatność wyrażania uczuć,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności.
3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
4. Kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych,
5. Rozwijanie potrzeby integracji z grupą, podtrzymywanie
właściwych kontaktów społecznych.
6. Nauka rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
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Rehabilitacja zdrowotna i profilaktyka
VII. Świadome
poszanowanie
zdrowia poprzez
znajomość procesów
zachodzących
w organizmie i zapo
bieganie chorobom

1. Doskonalenie znajomości zasad:
- prawidłowego odżywiania się,
- dbałości o higienę osobistą,
- procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie
kobiety (zjawiska prawidłowe i patologiczne),
- antykoncepcji.

VIII. Usprawnianie
ruchowe

1. Doskonalenie umiejętności pływania – zajęcia na
basenie.
2. Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej.
3. Udział w turnusach rehabilitacyjnych itp.

IX. Udział w zajęciach
rekreacyjnosportowych

1. Udział w wycieczkach i biwakach.
2. Formy aktywnego wypoczynku.

Efektem prowadzonej przez stargardzki WTZ rehabilitacji zawodowej kandydatów do zatrudnienia w tamtejszym ZAZ jest ich dobre przygotowanie do pracy
– znacznie lepsze niż to, które przestawiają przyjmowani tam czasem absolwenci zawodowych szkół specjalnych kształcących w zawodzie kucharza. Osoby te uzyskują
w zakładzie, w ramach odbywanego stażu, możliwości i warunki do podniesienia
swoich kwalifikacji.
W stargardzkim WTZ stosowana jest zasada, iż uczestnik WTZ przewidziany
do zatrudnienia w ZAZ najpierw kierowany jest tam na praktykę. To bardzo ważny
etap aktywizacji ponieważ, jak pokazuje doświadczenie, dopiero w realiach procesu produkcyjnego (ściśle określony wymiar czasu pracy, terminowość wykonywania zadań, złożoność relacji interpersonalnych) mogą ujawnić się wcześniej
nie zauważone aspekty upośledzenia, które uniemożliwiają zatrudnienie. Wśród
uczestników WTZ są obecnie osoby, które „nie zaliczyły” praktyki, bądź wróciły
do warsztatu po nieudanej próbie zatrudnienia. Możliwość taka istnieje dzięki temu,
że stargardzki WTZ funkcjonuje w ramach szerszego systemu. W zwykłych warun
kach prawnych (poza systemem takim, jak stargardzki) ktoś, kto opuścił WTZ nie
może do niego powrócić, ponieważ miejsce po nim musi zostać w określonym terminie udostępnione innej osobie.
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Warto odnotować, że wśród uczestników stargardzkiego warsztatu są także osoby zdolne i dobrze przygotowane do zatrudnienia, lecz nie podejmujące go
z powodu stanowczo sprzeciwiającej się temu rodziny. Niezgoda ta wynika z chęci
ochrony osoby niepełnosprawnej przed zbyt ciężką pracą, którą – zdaniem rodziny –
trzeba wykonywać w zakładzie aktywności zawodowej. Powstaje sytuacja, w której
„uczestnik nie jest w stanie więcej rozwojowo skorzystać z pobytu w WTZ, a mimo
to w nim pozostaje. To jest tak, jakby ktoś polubił mieszkać w szpitalu, mimo, że ten
szpital nie jest mu potrzebny” (cytat z wywiadu z przedstawicielem kadry WTZ).
Zarząd Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim oraz pracownicy WTZ
zwracają uwagę na problem, który obecnie się zarysowuje, a który będzie miał
wpływ na działalność warsztatu w niedalekiej przyszłości. Chodzi o najstarszych
jego uczestników, których teraz jest jeszcze niewielu. Około 50. roku życia możliwości rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną zaczynają ulegać
wyczerpaniu, zaś ich funkcjonowanie w wielu obszarach może się pogarszać,
co wyraża się w ograniczeniu samodzielności i aktywności życiowej. To faza życia,
która wymaga stopniowej redukcji oczekiwań i wymagań wobec osób z tym rodzajem niepełnosprawności oraz objęcia ich intensywniejszą opieką (także zdrowotną)
i wsparciem. Przemyślenia i opracowania wymaga więc sposób, w jaki problem ten
powinien być rozwiązany. Czy osoby starsze powinny pozostawać w WTZ pomimo zaawansowanego wieku? W jaki sposób przeżyłyby opuszczenie go i związane
z tym zerwanie kontaktów społecznych? Pozostawianie ich w warsztacie to rozwiązanie humanitarne dla nich samych, jednak sprzeczne z przewidywanymi dla
WTZ celami. Czy miejsca w warsztacie, na które czeka się w kolejce, powinny być
zajmowane przez osoby nie będące w stanie wykorzystać uczestnictwa w WTZ do
aktywizacji zawodowej? Trzeba jednak rozumieć, że osoby te potrzebują aktywności, kontaktów i pozostawania w środowisku. Mają do tego prawo. Zdaniem kadry,
wskazane okoliczności przemawiają za zorganizowaniem w niedalekiej przyszłości
kolejnego elementu systemu, to znaczy placówki zapewniającej warunki do godnego i na miarę możliwości aktywnego życia osób niepełnosprawnych w bardziej
zaawansowanym wieku.
Przeprowadzone badanie stargardzkiego WTZ zwróciło uwagę, iż dotkliwą
przeszkodą dla stabilnego i prawidłowego funkcjonowania warsztatu są niskie
wynagrodzenia personelu. Charakter zadań wykonywanych przez tamtejszych
pracowników merytorycznych wymaga, aby legitymowali się oni nie tylko wyższym wykształceniem specjalistycznym. Dla jakości procesu rehabilitacji wielkie
znaczenie mają ich osobiste predyspozycje i zdobyte doświadczenia – w tym wiedza
o uczestnikach placówki, o ich środowisku rodzinnym oraz lokalnych realiach społecznych, ważnych dla procesów integracji. Zawód instruktora terapii zajęciowej
wymaga też stałego podnoszenia kwalifikacji. Tymczasem, możliwy do uzyskania
w prowadzonym przez organizację pozarządową WTZ poziom płac nie sprzyja
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stabilizacji i rozwojowi kadry. Publiczne finansowanie WTZ uwzględnia od wielu lat wynagrodzenia instruktorów na takim samym, niskim poziomie – poniżej
przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Pracownicy warsztatu odchodzą po kilku latach pracy, gdy stali się najbardziej wartościowi, ponieważ sprawdzili się, poznali system i zdobyli praktykę oraz doświadczenie. Bywa, że instruktor terapii zajęciowej znajduje sobie dodatkowe zatrudnienie
na zewnątrz, np. przy realizacji projektów unijnych. Jak wykazuje praktyka, takie
rozwiązanie może powodować utrudnienia w organizacji procesu rehabilitacji
w warsztacie i ograniczać „zdolność koncentracji” instruktora na swoich podopiecz
nych. Charakter zatrudnienia i poziom wynagrodzeń dla specjalistów pracujących
w WTZ stanowią obecnie jeden z newralgicznych czynników decydujących o ja
kości realizowanego w warsztatach terapii zajęciowej procesu rehabilitacji. Organizacje społeczne prowadzące WTZ nie mają możliwości angażowania tzw. środków
własnych na rzecz podniesienia płac, ponieważ tych środków po prostu nie posiadają.
Ratyfikacja przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych musi
spowodować istotne zmiany w finansowanej ze środków publicznych rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dostosowanie prowadzonej rehabilitacji do nowych
standardów będzie ważnym impulsem do ograniczenia zjawisk wykluczenia osób
niepełnosprawnych oraz upowszechnienia w naszym społeczeństwie rozwiązań
i tendencji włączających i integracyjnych. Dla warsztatów terapii zajęciowej ozna
cza to w pierwszej kolejności zmiany polegające na zdecydowanym zwiększeniu
programowego znaczenia działań rozwijających kompetencje jego uczestników
do samodzielnego i niezależnego życia (np. umiejętność poszukiwania i posługiwania się informacją) oraz do uczestnictwa w życiu publicznym i w życiu środowiska
zamieszkania. Najważniejszą rolę w skutecznym przeprowadzeniu tej „reformy programowej” przez podmioty prowadzące WTZ będzie miała do odegrania specjalis
tyczna kadra instruktorska.
W ostatnich latach, pod adresem warsztatów terapii zajęciowej wyrażane są
liczne wątpliwości, uwagi krytyczne i postulaty. Dotyczą one zarówno skuteczności prowadzonej przez te placówki rehabilitacji, jak również ich niewielkiej roli
społeczno-gospodarczej, zwłaszcza zaś ich znikomej efektywności w zawodowym
aktywizowaniu uczestników. Trzeba stwierdzić, że tego rodzaju wątpliwości i uwagi
zupełnie nie dotyczą „systemowo usytuowanego” warsztatu działającego w Stargardzie Szczecińskim. Funkcjonowanie stargardzkiego WTZ dowodzi dużej przydatności rehabilitacyjnej i gospodarczej tego rodzaju placówki. Ukazuje jednocześnie,
że warsztat, aby odgrywać pozytywną rolę w życiu osób niepełnosprawnych musi
zostać w sposób przemyślany sprofilowany i wkomponowany w rzeczywiste lokalne
potrzeby gospodarcze. Uwagi krytyczne kierowane wobec warsztatów terapii zaję-
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ciowej wskazujące na ich niewielką rolę w zawodowym aktywizowaniu uczestników, mogą być słuszne w przypadku tych warsztatów, które nie mają możliwości
kierowania swoich uczestników do zatrudnienia.
W świetle doświadczeń stargardzkich, nieporozumieniem wydaje się być dość
popularny w niektórych kręgach administracji publicznej pogląd, że naczelnym
zadaniem WTZ i głównym kryterium oceny efektów jego działalności powinno
być rozwijanie u uczestników podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie zatrudnienia, najlepiej na otwartym rynku
pracy. Do naczelnych zadań WTZ należy bowiem zaliczyć zadania z zakresu rehabilitacji ogólnej i społeczno-zawodowej, a nade wszystko umożliwianie osobom
z niepełnosprawnością intelektualną ukierunkowanej aktywności oraz stwarzanie im
warunków godnej egzystencji, w tym szansy uczestniczenia w życiu społecznym.
W świetle doświadczeń stargardzkich wątpliwości może budzić także pogląd
mówiący o możliwościach trwałego zatrudnienia uczestników warsztatów z nie
pełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Jeżeli takie możliwości
istnieją, to są one raczej ograniczone i silnie zróżnicowane w wymiarze regionalno-lokalnym. W przypadku powiatu, takiego jak Stargard Szczeciński, a więc stosunkowo słabo rozwiniętego gospodarczo, o wysokim wskaźniku bezrobocia, zatrudnienie uczestnika WTZ z niepełnosprawnością intelektualną przez pracodawcę
z otwartego rynku pracy może mieć charakter co najwyżej incydentalny. Perspektywę trwałego zatrudnienia dla takiej osoby stwarza jedynie zakład aktywności zawodowej.
Kolejnym powodem nasuwających się wątpliwości dotyczących możliwości zatrudniania uczestników WTZ na otwartym rynku pracy, są doświadczenia zakładu
aktywności zawodowej dotyczące adaptacji osób z niepełnosprawnością intelektualną do roli pracownika. Wiąże się z tym procesem wiele problemów tak natury osobistej, jak i interpersonalnej, wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Dla ich
rozwiązywania „systemowo usytuowany” ZAZ jest dobrze przygotowany. Kierownictwo i przygotowana w zakresie „treningu pracy” kadra zakładu doskonale znają
specyfikę swoich pracowników. Stargardzki ZAZ zatrudnia dwie terapeutki czuwające nad procesem adaptacji i społeczno-psychologiczną atmosferą panującą wśród
załogi. „To są ludzie, którzy nagrody powinni dostawać, że oni z nimi tyle wytrzymują. Bo widzę, gdy czasem tu jestem, co tu się dzieje i jak niesamowitą trzeba mieć
cierpliwość. Strasznie. Każdy z pracowników jest inny, każdy inaczej się zachowuje,
każdy przychodzi z innym nastrojem do pracy. I później weź to ogarnij” – mówi
w wywiadzie o kadrze stargardzkiego ZAZ rodzic jednego z niepełnosprawnych
pracowników. Kształtowanie postawy zawodowej i relacji harmonijnej współpracy
jest więc na ogół wielomiesięcznym procesem wymagającym częstych psycholo
gicznych interwencji i udzielania stałego wsparcia. Nie są do tego przygotowane
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firmy i instytucje z otwartego rynku pracy. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są w stanie uzyskiwać realne trwałe zatrudnienie na otwartym rynku pracy
dopiero dzięki zawodowym doświadczeniom zdobytym w ZAZ.

3 / FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ (ZAZ)
Zorganizowany i uruchomiony w sierpniu 2000 r. Zakład Aktywności Zawodowej
w Stargardzie Szczecińskim był pierwszą tego typu placówką w kraju.
Doświadczenia początkowych lat funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
uświadomiły, że nie mogą pozostać one jedynymi placówkami rehabilitacji dostępnymi dla osób z upośledzeniem umysłowym, ponieważ nie są w stanie zabezpieczyć
realizacji społecznych i zawodowych potrzeb poważnej grupy osób niepełnosprawnych zdolnych do wykonywania pracy w warunkach zatrudnienia. Pozostawanie tych
osób w WTZ nie zapewniało stymulowania ich dalszego rozwoju i wykorzystywania
nabytych umiejętności, co najwyżej je podtrzymywało. Zaczęto więc poszukiwać
rozwiązania umożliwiającego dalszy rozwój potencjału zawodowego tych osób,
stworzenia im warunków zatrudnienia, a w konsekwencji – rozszerzenia obszaru
niezależności i podniesienia jakości ich życia. W odpowiedzi na tę potrzebę Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym opracowało koncepcję i w 1995 r. wyszło z inicjatywą wprowadzenia do polskiego systemu rehabilitacji
specjalnej formy zatrudnienia, a mianowicie zakładu aktywności zawodowej44.13
Opracowana koncepcja szeroko uwzględniała rozwiązania dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną rozwijane w innych krajach europejskich (Francja, Niemcy, Holandia, Szwecja). Wspólną cechą tych rozwiązań
było założenie, że działalność placówek zatrudniających osoby niepełnosprawne nie
polega na maksymalizacji zysku, a ich ewentualny dochód nigdy nie jest zyskiem
do podziału, lecz przeznacza się go na indywidualne i zbiorowe potrzeby zatrudnionych w tych placówkach osób. Z tego punktu widzenia placówki te prowadzą
działalność niedochodową, co uzasadnia potrzebę zewnętrznych dofinansowań
i ulg, przeznaczonych na pokrycie kosztów, które muszą być ponoszone, aby osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogły wykonywać pracę użyteczną.
Wartość pracy tych osób musi być jednak policzalna. W tej koncepcji, niezależnie
od wykonywanej przez osoby niepełnosprawne pracy, ale w połączeniu z nią, rea
lizowana jest rehabilitacja, ponieważ dopiero połączenie obu tych funkcji gwarantuje całościowy sukces.
Sekuradzki A., Mrugalska K.: Zakład aktywności zawodowej jako forma zatrudnienia osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu o niskiej wydajności pracy, Problemy Rehabilitacji Społecznej
i Zawodowej Nr 1 (151), 1997
44
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Analiza funkcjonowania i rozwoju specjalnych form zatrudniania wykorzystywanych w innych krajach doprowadziła do wniosku, że ich sukces najbardziej zależał od dobrego pomysłu na rodzaj działalności, od dobrej organizacji i wyposażenia stanowisk pracy, od dobrej atmosfery i kompetentnego wsparcia instruktorów.
Specyfika tego rodzaju zakładów polega na tym, że są one miejscem aktywności
zawodowej osób, które potrzebują jednocześnie większego lub mniejszego wsparcia
w samodzielnym egzystowaniu. W porównaniu z firmą nastawioną tylko na osiąganie zysku wymaga to od organizatora takiego zakładu i jego kierownictwa:
• szerszego spojrzenia i specjalnego traktowania zagadnień produkcyjnych i ekonomicznych,
• bogatszego zasobu instrumentów dla społecznego wspierania osób niepełnosprawnych,
• bogatszej motywacji i stawiania przed sobą wysokich wymagań etycznych45.14
Właśnie taka specyfika ZAZ, jako formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
powoduje, że funkcjonujące zakłady prowadzone są często przez wyspecjalizowane, niedochodowe organizacje pozarządowe, których misją i celem statutowym jest
ochrona interesów i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych46.15
Działalność zakładów aktywności zawodowej została prawnie usankcjonowana
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej47
cel ZAZ zdefiniowano jako „zatrudnienie osób niepełnosprawnych zaliczonych
do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także poprzez rehabilitację zawodową
i społeczną, przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości”. W kolejnym rozporządzeniu, z 2007 r.4817umożliwiono
zatrudnianie w ZAZ także osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
Wskazuje to na zrozumienie specyficznych potrzeb wsparcia tych kategorii osób
niepełnosprawnych.
Koncepcja zatrudniania osób niepełnosprawnych w zakładzie aktywności zawodowej uwzględnia dwie sfery: gospodarczo-zawodową i rehabilitacyjno-spo16

Mrugalska K.: Zakłady aktywności zawodowej, w: Szczepankowska B., Mikulski J. (red.): Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans, CB-RRON, Warszawa, 1999,
ss. 189-190
46
Ibidem
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów
aktywności zawodowej, par. 2. ust. 1, Dz. U. 2000, Nr 6, poz. 77
48
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów
aktywności zawodowej, Dz. U. 2007, Nr 242, poz. 1776
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łeczną. W sferze gospodarczo-zawodowej podjęte w ZAZ zatrudnienie umożliwia
tym osobom: świadczenie pracy produkcyjnej lub usługowej przydatnej społecznie
i posiadającej wartość rynkową, uzyskiwanie wynagrodzenia oraz udział w funduszach ubezpieczeniowych i rentowo-emerytalnych, jak również daje im szansę
rozwoju zawodowego i awansu, m.in. poprzez przejście na inne stanowisko pracy
w ramach ZAZ lub do zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy. Umożliwia też osobom wcześniej dyskryminowanym i marginalizowanym doświadczanie
prestiżu społecznego związanego z rolą pracownika wykonującego pracę wnoszącą wkład w dobro ogółu. W sferze rehabilitacyjno-społecznej zatrudnienie w ZAZ
stwarza osobom niepełnosprawnym warunki dla indywidualnego rozwoju oraz
utrzymania i poprawy sprawności; aktywizuje i zwiększa ich samodzielność, w tym
ekonomiczną; umożliwia nawiązywanie kontaktów i wzmacnia więzi społeczne; jak
również umożliwia uczestnictwo w zbiorowym życiu oraz osiąganie coraz większej
niezależności osobistej i zadowalającej jakości życia.
Zakłady aktywności zawodowej mogą być organizowane i prowadzone przez
gminy, powiaty oraz fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne,
których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. ZAZ-y są finansowane w podstawowej części przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem samorządu województwa. Osoby zatrudnione w ZAZ podejmują rolę pracownika z jej prawami
i obowiązkami, zgodnie z Kodeksem pracy, w wymiarze czasu pracy nie mniej
szym niż 0,55 etatu49. W miarę uzyskiwania większej sprawności przez pracownika
i pozytywnych efektów prowadzonej przez ZAZ działalności gospodarczej wymiar
ten może być zwiększony do 0,8 etatu. Pozostały czas pobytu przeznaczony jest
na rehabilitację, w tym różne formy aktywności rozwijające umiejętności samodzielnego życia. Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla tych osób wynosi nie więcej niż
60 minut, a w uzasadnionych przypadkach nie więcej niż 120 minut dziennie.
Wynagrodzenie niepełnosprawnych pracowników składa się z kwot rzeczywiście przez nich wypracowanych (pochodzących ze sprzedaży wyrobów i usług) oraz
z dofinansowania ze środków PFRON do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Niepełnosprawni pracownicy „Centralnej Kuchni” uzyskują także dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody i premie, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody
jubileuszowe. Ich łączne zarobki w ZAZ, by nie spowodować utraty renty socjalnej
(w grudniu 2011 r. – 611,67 zł), nie mogły przekroczyć limitu łącznych przychodów
wynoszącego 70 proc. średniej płacy krajowej50 (w grudniu 2011 r. była to kwota
2356,30 zł).
18

19

49
50

Ibidem, par. 11
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej, Dz. U. 2011, Nr 224, poz. 1338
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami51, w ZAZ funkcjonuje zespół programowy, który opracowuje dla niepełnosprawnych pracowników indywidualne programy rehabilitacji służące osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób
w życiu społecznym i zawodowym. Zespół dokonuje okresowo, nie rzadziej niż raz
do roku, oceny efektów rehabilitacji, a także w miarę potrzeb modyfikuje wspominane programy. W obecnych przepisach przewidziano możliwość, że niektórzy
pracownicy po zdobyciu doświadczenia w ZAZ będą zdolni do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Jednocześnie zobowiązano zespół programowy, by
w stosunku do osób, które osiągnęły odpowiedni poziom kompetencji społeczno-zawodowych dokonywał (z udziałem pracowników) ocen możliwości podjęcia
i przygotowywał plany takiego zatrudnienia. Kierując się opracowanym planem,
kierownik zakładu powinien wspierać osobę niepełnosprawną w poszukiwaniu odpowiedniego dla niej miejsca pracy, współpracując w tym celu z powiatowym urzędem pracy. Ponadto pracownikom wchodzącym na otwarty rynek pracy stworzono
możliwości finansowania odpowiednich szkoleń przygotowujących ich do tej pracy,
a także innej pomocy wyrównującej ich szanse w nowym miejscu zatrudnienia52.21
Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” w Stargardzie Szczeciń
skim prowadzi szeroko rozumianą działalność cateringową związaną z żywieniem
zbiorowym i indywidualnym. Najpopularniejszym produktem zakładu są obiady
(ok. jednego tysiąca posiłków dziennie) przygotowywane i dostarczane w specjalnych
pojemnikach izotermicznych, tzw. termoboksach, do miejscowych placówek opieki
społecznej, placówek oświatowych, do zakładów pracy i klientów indywidualnych.
Sprzedaż prowadzona jest na terenie miasta i gminy Stargard Szczeciński. Latem,
z usług ZAZ korzystają kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży. Jadłospis przygoto
wywany jest według życzeń klienta oraz norm żywieniowych uwzględniających
wiek i zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka. ZAZ organizuje również obsługę imprez takich, jak: bankiety, przyjęcia weselne i świąteczne, uroczyste
imprezy okolicznościowe, a także domowe i plenerowe.
W 2011 r. „Centralna Kuchnia” zatrudniała czterdziestu pięciu niepełnosprawnych pracowników – czterdziestu ze znacznym stopniem niepełnosprawności
(w tym dziewiętnaście kobiet) oraz pięciu ze stopniem umiarkowanym (w tym jedna kobieta). Zdecydowana większość z nich pracowała przy produkcji posiłków,
a pozostali wykonywali prace administracyjne i porządkowe oraz rozwozili obiady.
W stargardzkim ZAZ, przygotowywanie posiłków odbywa się na dwóch typach stano
wisk: kucharskich oraz organizacyjno-porządkowych. Na pierwszych wykonywane
są takie czynności jak dobór surowców, a także ich obróbka ręczna, mechaniczna
i termiczna oraz przyrządzanie potraw. Czynności na stanowiskach organizacyj20

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów
aktywności zawodowej, Dz. U. 2007, Nr 242, poz. 1776, par. 13
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no-porządkowych obejmują dystrybucję posiłków, zmywanie naczyń i sprzątanie,
utrzymywanie w porządku sprzętu kuchennego, inne prace porządkowe – w tym
prace w pralni.
Kadra obsługowo-rehabilitacyjna stargardzkiego ZAZ liczyła w 2011r. ogółem
czternaście osób zatrudnionych łącznie na 12,75 etatu – w tym dwanaście w wymiarze całego etatu (kierownik ZAZ, jego zastępca, główna księgowa, terapeuci, instruktorzy zawodu, pracownik administracyjny, magazynier, konserwator i kierowcy).
Ponadto, w celu zapewnienia opieki medycznej niepełnosprawnym pracownikom
ZAZ, Zarząd Koła PSOUU zatrudnia pielęgniarkę (do doraźnej opieki medycznej
w godzinach pracy), a także lekarza chorób wewnętrznych, lekarza psychiatrę oraz
psychologa. Lekarze specjaliści przyjmują pracowników ZAZ według zgłoszonych
potrzeb – także na terenie zakładu. Pracownicy korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych zlecanych przez lekarza, jak również uczestniczą w zajęciach na basenie
i siłowni.
Załoga składająca się z kadry obsługowo-rehabilitacyjnej oraz niepełnosprawnych pracowników stanowi obecnie zgrany i sprawny zespół. Dojście do takiego
stanu trwało wiele lat i wymagało rozwiązania licznych problemów (m.in. pokonania trudności w uczeniu się i przystosowaniu do warunków zakładu pracy), napięć
i konfliktów. Zatrudnienie w ZAZ, z dnia na dzień postawiło przed osobami niepełnosprawnymi wiele nieznanych im wcześniej wymogów związanych z charakterem zadań zawodowych, rolą pracownika i członka zespołu. Bywało, że z różnych
powodów (np. nadopiekuńczości rodziców lub braku odpowiedniej edukacji) nie
nauczyły się one wcześniej skupiania uwagi na pracy, wytrwałości, dokładności,
dyscypliny, obowiązkowości i odpowiedzialności. Nie zawsze potrafiły utrzymywać w porządku swoje otoczenie oraz wykonywać czynności w określony sposób
i w ustalonej kolejności. Miały trudności w rozumieniu pojęć oraz związków przy
czynowo-skutkowych. Przebywanie w grupie wyzwalało w nich często nieprzewidywalne reakcje. Musiały się także nauczyć umiejętności współżycia i współpracy
z innymi osobami.
Jak wynika z relacji pracujących w ZAZ terapeutek, swoiste problemy adaptacyjne stwarzają niektóre (nie wszystkie) osoby, które wcześniej przez kilka lat
korzystały z warsztatów terapii zajęciowej. Są one, co prawda, lepiej przygoto
wane do podjęcia roli pracownika, jednak ich doświadczenia wyniesione z terapii
zajęciowej, czyli aktywności nie podporządkowanej logice i dyscyplinie produkcji, utrudniają im proces adaptacji. Mają one trudności z wdrożeniem się do pracy
w warunkach zatrudnienia, która wymaga koncentracji psychomotorycznej, utrzymywania tempa i przywiązywania wagi do jakości wykonywanych czynności oraz
zdolności do powtarzania tych czynności przez dłuższy czas. Nierzadko bywa,
że byli uczestnicy WTZ oczekują, że tak jak wcześniej, nadal będą traktowani
z wyrozumiałością, że ich wybory i chęci będą mogły dominować nad wymogami
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roli pracownika i że stosowana będzie wobec nich „taryfa ulgowa”. Opisane trudności są stopniowo, pod okiem terapeutek, eliminowane w początkowych miesiącach
zatrudnienia.
Do ważnych czynników skutecznej adaptacji do pracy w ZAZ należy zwłaszcza
zaliczyć wpojenie reguł obowiązujących w zakładzie pracy. „Kodeks pracy. Nauczenie zawartych w nim zasad – mówi terapeutka ze stargardzkiego ZAZ – jest bardzo
ważne. Na początku nie każdy to rozumie. Nauka przebiega różnie, w zależności
od poziomu intelektualnego. Pracujesz, zarabiasz pieniądze, więc musisz się stosować do kodeksu – to muszą pojąć. Zapoznajemy ich z kodeksem, wyjaśniamy zapisane w nim obowiązki, jakie są kary, upomnienia, co pracownik musi, a czego
nie musi. Przyswojenie kodeksu wiele zmienia. Pozwala pracownikom przewidywać
negatywne skutki niewłaściwego zachowania. Oni w tej chwili już sami sobie, albo
jedni drugim, tłumaczą, co się stanie jeśli… Już nie trzeba im tego powtarzać”.
Kolejnym ważnym czynnikiem procesu przystosowania jest poziom determinacji do podjęcia zatrudnienia, a więc do pracy, dzięki której zarabia się pieniądze
i uzyskuje pozycję społeczną. „Chwalą się, na przykład tam, gdzie mieszkają, że
właśnie mają pracę. Obecnie, kiedy tej pracy nie ma, to w tych mniejszych miejscowościach oni zaczęli być całkiem inaczej postrzegani” (wywiad z terapeutką
stargardzkiego ZAZ). Skuteczniej i szybciej do pracy w zakładzie adaptują się,
a potem lepiej pracują te osoby, które przychodzą do niego ze skrystalizowanym pragnieniem zarobkowania oraz uzyskania wyższego statusu społecznego i związanego
z nim prestiżu.
Szczególnie istotnym zagadnieniem w procesie kształtowania harmonijnych
stosunków między pracownikami zakładu było upowszechnienie wśród sprawniej
szych osób postawy zrozumienia i akceptacji dla słabszych współpracowników.
„Na początku było różnie. Jeden patrzył na drugiego, jak ktoś pracuje. Tym
sprawniejszym było ciężko zrozumieć, dlaczego mniej sprawne osoby pracują ina
czej. Wiele wysiłku włożono, żeby zrozumieli, że to nie wynika z jakiejś złośliwości,
że nie każdy może być tak samo dobry w każdej dziedzinie. Dużo czasu zajęło nam
tłumaczenie, że to jest zakład dla niepełnosprawnych, że >>no Ty jesteś taki, ale
ta osoba jest trochę inna, ale też pracuje, też może<<. Teraz już to rozumieją” (wywiad z terapeutką stargardzkiego ZAZ).
Upowszechnienie postawy zrozumienia dla słabszych było warunkiem zbudowania dobrze funkcjonującego zespołu pracowniczego. „Przez wiele miesięcy
słyszeliśmy: >>dlaczego to ja mam iść coś zrobić, niech zrobi to inna osoba<<,
a wiadomo było, że ta inna osoba nie będzie w stanie poradzić sobie z zadaniem.
I w sytuacji, kiedy klient musi być dla nas najważniejszy, to trzeba prawidłowo
współpracować. Każdy tu wykonuje taką czynność, którą robi najlepiej. Musimy
razem pracować, zespołowo. Ciężko było im to na początku zrozumieć. Dzisiaj
to rozumieją. Kadra jednocześnie bardzo zwraca uwagę na przestrzeganie zasady,
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że w ramach dostępnych możliwości musi być solidna praca. Nie ma tak, że jedna osoba może sobie pobłażać i nic nie robić, a inna ciężko pracuje – wszyscy
równo muszą pracować, na dobranych dla nich stanowiskach. Wszyscy pracow
nicy są bardzo wyczuleni na to, gdy ktoś nie za bardzo przykłada się do pracy, stoi
i rozmawia” (wywiad z terapeutką stargardzkiego ZAZ).
Wśród słabszych pracowników trzeba również rozwiązywać problemy wpływające na współpracę w zespole. „Są tacy, którzy woleliby formować i ważyć kotlety
albo rozwozić posiłki, a nie zmywać naczynia, ale my wiemy, że oni mieliby kłopoty
z ważeniem, czy też w kontaktowaniu się z klientem. A zmywają dobrze. No i musimy radzić sobie z tymi aspiracjami, tak, aby nie obniżyć ich samooceny” (wywiad
z terapeutką stargardzkiego ZAZ).
Wpływ pracy w zakładzie aktywności zawodowej na rozwój osobowości pracowników z niepełnosprawnością intelektualną jest wielowymiarowy. Jak wynika
z obserwacji poczynionych przez kadrę zakładu, dla jakości ich codziennego życia duże znaczenie mają obowiązujące w „Centralnej Kuchni” standardy sanitarne
i porządkowe. Normą stała się zatem codzienna kąpiel i – w przypadku panów –
golenie. Panie zaczęły dbać o siebie. Do pracy przychodzą w makijażu. Widać też,
że systematycznie korzystają z usług fryzjera, farbują i modelują włosy. Wszyscy
pracownicy dbają o ubiór, starając się, aby był modny i markowy. Musieli także nauczyć się utrzymywania porządku na stanowiskach pracy – w tym również
w swoich szafkach pracowniczych. Funkcjonowanie w środowisku pracy rozwija zdolności i umiejętności komunikacyjne. Wśród załogi zakładu są osoby, które niegdyś były małomówne i zamknięte, a które po zatrudnieniu w ZAZ stały się
otwarte i rozmowne. Praca w zespole zmienia także zwyczaje językowe, eliminując
z użycia wulgaryzmy oraz upowszechniając stosowanie zwrotów grzecznościowych. Ważnym wymiarem rozwoju osobowości niektórych pracowników ZAZ, na
który zwróciły uwagę terapeutki, jest fakt, że osoby kiedyś żyjące z dnia na dzień,
obecnie planują swoje życie i to zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.
„Gdy wcześniej ustalałyśmy terminy spotkań były one przyjmowane bez dyskusji.
Dziś nie jest to takie proste. Oni mają już swoje plany, nasze propozycje często im
nie pasują i uzgadniają z nami terminy. Z wielomiesięcznym wyprzedzeniem planują
swoje urlopy” (wywiad z terapeutką stargardzkiego ZAZ).
W procesie adaptacji nowych pracowników uwidaczniają się istotne braki
w kształceniu szkolnym, a także słabości prowadzonego przez WTZ przygotowania
zawodowego. W podejmowanej przez nich roli pracownika najważniejsze są bar
dzo konkretne czynności praktyczne. W przypadku takiego zakładu, jak „Centralna
Kuchnia” są to takie umiejętności (wymagające sprawności manualnej i sprawności
w posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami kuchennymi), jak: obieranie i ocz
kowanie ziemniaków i innych warzyw, porcjowanie i ważenie mięsa, wyrabianie
ciasta itp. Im więcej takich czynności pracownik potrafi sprawnie wykonywać, tym
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lepiej przebiega proces jego adaptacji. Właśnie te konkretne, autentycznie posiadane przez pracownika umiejętności praktyczne powinny być rzetelnie potwierdzane
przez uzyskiwane przez niego certyfikaty i świadectwa. Obecnie przedstawiane przy
zatrudnianiu w zakładzie świadectwo ukończenia szkoły zawodowej w specjalności „pomoc kuchenna” takich informacji nie zawiera. Jednocześnie prezentowany
przez zatrudnianych absolwentów poziom przygotowania świadczy, że programy
kształcenia w o wiele szerszym zakresie powinny uwzględniać trening umiejętności
praktycznych.
Załoga stargardzkiego ZAZ nie jest zespołem pozbawionym konfliktów.
W pierwszym okresie działalności zakładu wśród pracowników występowało wiele
napięć na tle osobistym. Wśród załogi jest bowiem kilka osób lubiących żartować
na drażliwe tematy. Bywało, że dochodziło do rękoczynów. Rozwiązywanie napięć
wymagało interwencji kadry. Obecnie jest inaczej. Praca wychowawcza i nauka
zachowań społecznych sprawiły, że liczba konfliktów zmniejszyła się. Pracownicy
nauczyli się kontrolować swoje reakcje i emocje (w czym się wzajemnie wspierają –
„Po co ci problemy? Weź się uspokój”). Kiedyś przychodzili ze skargami na siebie.
Dziś zdarza się to rzadko. Sami starają się rozwiązywać problemy. „Potrafią się
przez tydzień do siebie nie odzywać, a potem sami dochodzą do porozumienia. Kiedy
zauważamy napięcie i próbujemy coś z nich wyciągnąć, bo widać, że coś się dzieje,
to nie chcą nic powiedzieć. Słyszymy odpowiedź: my sami to załatwimy. Prawdą
jest jednak, że jest kilka osób, które jeśli pójdą na urlop, to w zakładzie mamy ciszę
i spokój” (wywiad z terapeutką stargardzkiego ZAZ).
Wśród niepełnosprawnych pracowników ZAZ trzeba obecnie wyróżnić dwie
grupy osób. Pierwszą z nich są osoby, które podczas pracy w „Centralnej Kuchni” bardzo dojrzały i usamodzielniły się. Na początku niemal wszyscy traktowali
ZAZ jako „placówkę”. Dzisiaj osoby z tej grupy demonstrują świadomość, że ZAZ
to zakład pracy, w którym wypełnia się obowiązki pracownika. Pracują z rozmysłem
i bez pomocy. Zdecydowanie oddzielają czas pracy w zakładzie od życia osobistego.
Do pracy przychodzą po to, żeby zarobić. Fakt, że sami utrzymują się, mają swoje
pieniądze i nie muszą o nie nikogo prosić ma dla nich ogromne znaczenie. Potrafią
gospodarować swoimi środkami, planowo „dorabiają się” – mebli, telewizora, komputera, sprzętu grającego itp. W tym celu potrafią oszczędzać. Kiedyś, przy rozwiązywaniu problemów osobistych często korzystali z pomocy i porad terapeutek. Teraz
uznają, że kłopoty te są ich indywidualną sprawą. Są to osoby, które mają swoje
zdanie i potrafią go bronić, nie oglądając się na opinie większości. Samodzielnie
planują i organizują swój wolny czas. Samodzielnie też budują relacje społeczne.
„Są dziewczyny, które mają swoje mieszkania, to się umawiają, razem wychodzą
albo się odwiedzają. Panowie umawiają się na mecze, na grilla, gdzieś w gronie
znajomych wyjeżdżają. Bywa, że nic o tym nie wiemy. Czasami tylko coś powiedzą,
ale nie jest tak, jak kiedyś, że celowo przychodzą i opowiadają; teraz przypadkiem
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tylko możemy coś usłyszeć” (wywiad z terapeutką stargardzkiego ZAZ). Dawni
podopieczni nauczyli się być wolnymi i niezależnymi ludźmi.
W drugiej grupie, liczniejszej, znajdują się osoby znacznie mniej niezależne.
Przede wszystkim są mniej samodzielne i wolniejsze w pracy, wykonują prostsze
czynności i łatwiejsze zadania. Wymagają też wsparcia w planowaniu wolnego czasu. Oczekują raczej, że ktoś im go zorganizuje i dlatego dobrze się czują wśród
koleżanek i kolegów z zakładu. Grupowe kontakty, wyjścia i imprezy, które kadra ZAZ aranżuje po pracy, są dla nich dużą atrakcją i ważną formą uczestnictwa
w życiu społecznym.
W ostatnich latach dość popularny stał się pogląd, że zasadniczą rolą zakładów aktywności zawodowej jest tworzenie pomostu pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a otwartym rynkiem pracy. Opinia ta wynika, jak się wydaje,
z uproszczonego odczytywania ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej. W dokumentach
tych uwzględniono możliwość skierowania „osób niepełnosprawnych zaliczonych
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które osiągnęły odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej”53 do zatrudnienia na
otwartym rynku pracy. W przytoczonej ustawie i rozporządzeniu nie potraktowano
jednak tego jako podstawowej roli ZAZ.
W świetle doświadczeń płynących z działalności ZAZ w Stargardzie Szczecińskim trzeba wyraźnie stwierdzić, że zakład aktywności zawodowej musi zostać
uznany przede wszystkim za docelowe miejsce zatrudnienia dla większości jego
pracowników, tj. osób niepełnosprawnych charakteryzujących się najtrudniej
szym rodzajem (niepełnosprawność intelektualna) i znacznym stopniem trwałej
niepełnosprawności, występującej łącznie z niezdolnością lub poważnym ograni
czeniem zdolności do samodzielnej egzystencji. Rola ZAZ jako pomostu pomiędzy
WTZ a otwartym rynkiem pracy jest ważna, ale dodatkowa. Trzeba przypomnieć,
że ZAZ-y były powoływane jako miejsca, w których szanse na aktywność zawodową miały uzyskiwać przede wszystkim osoby dotknięte niepełnosprawnością
w stopniu najpoważniejszym. Te, które nie były w stanie zrealizować swojej potrzeby pracy, aktywności i podmiotowości zawodowej w innych miejscach systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, tj. w zakładach pracy chronionej. Należy podkreślić, że to właśnie najtrudniejszy rodzaj i najgłębszy stopień
trwałej niepełnosprawności przesądzał, iż funkcje zakładów aktywności zawodowej formułowano w momencie ich narodzin przede wszystkim jako wyrównywanie
szans w dostępie do pracy oraz rozwoju osobistego, podmiotowej aktywności osób
niepełnosprawnych. ZAZ-y miały być miejscem, gdzie osoby te miały odgrywać
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ważną rolę w głównej działalności zakładu (produkcja, świadczenie usług), a nie
znajdować się na jej peryferiach wykonując proste czynności pomocnicze.
Kierownictwo ZAZ w Stargardzie Szczecińskim szacuje, że grupa niepełno
sprawnych pracowników, którzy byliby w stanie, przy odpowiednim wsparciu,
wyjść z zakładu na otwarty rynek pracy, liczy nawet kilkanaście osób. Trzeba tu
jednak odnotować istotną okoliczność. Lokalny rynek pracy nie jest przygotowany
na odpowiedzialne przyjęcie takich pracowników. Miejscowi pracodawcy (z wieloma z nich były prowadzone na ten temat rozmowy) nie są zainteresowani stałym
zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ nie czują się
przygotowani na ich przyjęcie. Wyraźnie więc w funkcjonującym systemie wsparcia
brakuje specjalnego ogniwa, np. odpowiedniego specjalisty – trenera pracy, który
wspierałby w wymiarze stosownym do potrzeb zarówno osoby niepełnosprawne
(w zakresie zdobywania odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, rozwiązywania nowopowstających problemów, a także w przełamywaniu stereotypów oraz
w budowie relacji z pracodawcą i środowiskiem pracowniczym) jak i samych praco
dawców (w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnianiem osób z niepeł
nosprawnością intelektualną).
Niekorzystnych doświadczeń (z punktu widzenia interesu osób niepełno
sprawnych) dostarczyły cztery przypadki wyjścia pracowników zakładu na otwarty
rynek pracy. Podkreślić trzeba, że byli to bardzo dobrzy pracownicy ZAZ, którzy
na własne życzenie, powodowani dążeniem do zbudowania samodzielnego życia
wśród pełnosprawnego społeczeństwa (w tym także do założenia rodziny) podjęli decyzję o odejściu z „Centralnej Kuchni” i znalezieniu sobie zatrudnienia na
otwartym rynku pracy. Żadnemu z nich nie udało się uzyskać stałego zatrudnienia.
Jeden z nich wrócił do ZAZ. Pozostali pracują dorywczo w warunkach świadczących o tym, że są wykorzystywani i dyskryminowani. Dzisiaj żałują swojej decyzji
o odejściu z zakładu. Obecne realia, w tym brak systemu wsparcia, nadzoru i monitorowania losów niepełnosprawnego pracownika na otwartym rynku pracy stwarzają temu pracownikowi – w przypadku odejścia z ZAZ na otwarty rynek –wysokie ryzyko utraty w krótkim czasie stałego zatrudnienia. Istniejące realia są też
źródłem poważnych dylematów moralnych dla kierownictwa Koła PSOUU i kie
rownictwa zakładu, w związku z rekomendowanym przez rozporządzenie MPiPS
przesuwaniem „osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarko
wanego stopnia niepełnosprawności, które osiągnęły odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej” na otwarty rynek pracy. Obecnie byłoby to bowiem
skazaniem wartościowego pracownika na trudny los bezrobotnego lub pracownika
dorywczego. Osoby zatrudnione w stargardzkim ZAZ rozumiejąc uwarunkowania
współczesnego rynku pracy i pamiętając o doświadczeniach kolegów nie biorą
dzisiaj pod uwagę możliwości odejścia z zakładu.
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W świetle doświadczeń płynących ze stosowanych w innych krajach nowo
czesnych praktyk aktywizowania zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną, sytuacja rozpoznana w Stargardzie (powszechna i typowa dla całej
Polski) nie jest korzystna z punktu widzenia rozwoju osobistego i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Doświadczenia zagraniczne pokazują bowiem,
że dla wielu osób niepełnosprawnych intelektualnie, które są w stanie pracować
w warunkach zatrudnienia, podjęcie pracy na otwartym rynku i współpraca
z osobami sprawnymi, może być silnym impulsem dla dalszego rozwoju oraz integracji z otwartym środowiskiem społecznym. Stają się oni wartościowymi i ce
nionymi przez pracodawców pracownikami. Wymagają jednak specjalnego wsparcia, a także niezależnego od pracodawcy systemu monitorowania ich zatrudnienia.
Nie można zapominać, że nawet dobrze funkcjonujący niepełnosprawny intelektualnie pracownik nie jest na otwartym rynku całkowicie bezpieczny i w pełni zaradny.
Na tym polega jego „deficyt”.
„Dla wielu pracowników, którzy mają potencjał, praca w ZAZ – mówi Przemysław Momot, kierownik stargardzkiego zakładu – nie dostarcza już impulsów
rozwojowych. Najlepsi reprezentują podobny poziom, więc jak mają pójść do góry?
W ZAZ-ie nauczyli się dyscypliny pracy, wytrwałości, obowiązków pracowniczych,
standardu bycia dobrym pracownikiem. Oni świetnie poradziliby sobie na otwartym
rynku przy wsparciu asystenta zawodowego, czy trenera pracy. W kierunku takich
rozwiązań idzie świat. W nowych warunkach mieliby szansę uzyskać szersze umiejętności i wyższy stopień samodzielności. Najdalej po dwóch latach byliby to samodzielni pracownicy, tym najlepszym wystarczyłoby pół roku. Potrzebni są jednak do
tego dobrze wykwalifikowani asystenci zawodowi, którzy mają pojęcie o wspieraniu
osób niepełnosprawnych intelektualnie i których rola zawodowa zostanie dobrze
określona. Taki człowiek musi współpracować i z ZAZ-em, i z rodzicami, i z urzędem
pracy, i z pracodawcą. Powinien umieć fachowo opracować diagnozę, przygotować
indywidualny plan działania, znaleźć właściwego pracodawcę, dobrze temu pracodawcy zaprezentować pracownika, a następnie skutecznie pracownika doszkolić
i asystować mu w trakcie adaptacji do jego stanowiska pracy i do nowego środowiska pracy. Niepełnosprawni pracownicy chcą być akceptowani, chcą być traktowani
i żyć jak pełnosprawni. Trzeba dać im tę szansę. ZAZ w formule, w jakiej obecnie
funkcjonuje, nie daje najlepszym pracownikom możliwości pełnego rozwoju. Między
innymi dlatego, że my nie mamy czasu, aby ich do tych nowych, trudniejszych ról
przygotować, a tym bardziej, żeby sytuację tych pracowników później monitorować.
Tu potrzebny jest system i większa rola samorządu. To jakaś specjalna placówka
samorządu powinna od ZAZ przejmować pracownika, planować i pilotować jego
karierę zawodową oraz nadzorować jego sytuację”.
Zidentyfikowane w Stargardzie Szczecińskim bariery zewnętrzne uniemożli
wiające przechodzenie pracowników z ZAZ na otwarty rynek pracy to: brak za-
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interesowania zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnością intelektualną wśród pracodawców; brak przygotowania lokalnych firm na przyjęcie takich
pracowników; brak odpowiedniej infrastruktury oraz wykwalifikowanej kadry
wspomagającej niepełnosprawnych pracowników; brak systemu monitorowania
sytuacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Wydaje się jednak,
że istnieją jeszcze inne potencjalne przeszkody, o charakterze „wewnątrzzakładowym”. Te bariery wewnętrzne wiążą się z okolicznością, że dzisiaj stargardzki
zakład aktywności zawodowej w pierwszym rzędzie musi koncentrować się na
funkcji ekonomicznej i gospodarczej, kosztem funkcji rehabilitacyjno-społecznej. Konieczność ta, to skutek pogarszających się realiów rynkowych oraz coraz
trudniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Pogarszanie się
realiów rynkowych to skutek nasilającej się konkurencji, coraz ostrzejszej walki
o klienta oraz rosnących kosztów produkcji i wymagań konsumenckich co do jakości dostarczanego produktu, przy jednoczesnym żądaniu utrzymania jego niskiej
ceny. Otrzymywane przez zakład dotacje od lat utrzymywane są na takim samym
poziomie. Trzeba tutaj podkreślić, że system dotacji dla zakładów aktywności zawodowej nie uwzględnia zasadniczych różnic w charakterze działalności poszczególnych zakładów. Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie jednolitej stawki dla
niepełnosprawnego pracownika. W operacji tej nie bierze się pod uwagę, że koszty
funkcjonowania np. zakładu ogrodniczego są o wiele niższe, niż tego, który codziennie produkuje (z wykorzystaniem energii elektrycznej) posiłki obiadowe dla ponad
jednego tysiąca konsumentów. Aby normalnie funkcjonować „Centralna Kuchnia”
musi sprzedawać swoje wyroby za co najmniej 100 tysięcy złotych miesięcznie,
tj. ponad jeden milion złotych rocznie. Zejście poniżej takiego poziomu obrotów
może prowadzić do perturbacji w utrzymaniu zakładu. W takiej sytuacji trudno się
dziwić, że kierownictwo i kadra zakładu w pierwszym rzędzie myśli o zagwarantowa
niu zakładowi bezpieczeństwa finansowego. I byłoby dziwne, gdyby w warunkach
rosnącej konkurencji rynkowej kierownictwo zakładu było zainteresowane pozbywaniem się najlepszych pracowników, gwarantujących pełną realizację zadań
gospodarczych. Zwłaszcza, gdy ma ono świadomość, na jakie zagrożenia narażeni
są ci pracownicy na otwartym rynku pracy.
Biorąc pod uwagę doświadczenia stargardzkiego ZAZ, trzeba stwierdzić,
że obecna formuła i realia ekonomiczne działalności zakładu są źródłem poważnych
zakłóceń w utrzymaniu harmonijnego współistnienia sfery gospodarczo-zawodowej i rehabilitacyjno-społecznej w jego funkcjonowaniu. Ogranicza to wypełnianie przez ZAZ jego roli w procesie rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych. Ograniczenia te dotykają szczególnie osób niepełnosprawnych intelektualnie
z największym potencjałem osobowościowym, a więc posiadających możliwości
pozwalające na pełne zintegrowanie społeczne i samodzielne życie z niewielkim tyl
ko wsparciem. Pilnym zagadnieniem wydaje się znalezienie i wdrożenie rozwiązań,
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które przywrócą właściwą rangę sfery rehabilitacyjno-społecznej w funkcjonowaniu
ZAZ.
W Europie znane i stosowane są rozwiązania, które wspierają firmy realizujące
cele społeczne poprzez tworzenie dla nich korzystniejszych warunków prowadzenia działalności ekonomicznej. Ważną propozycją z tego obszaru jest stosowanie
tzw. klauzul społecznych w ogłaszanych przez samorząd lokalny przetargach na dostawę określonych usług i towarów do podległych mu jednostek. Klauzule społeczne to dopuszczalne w polskim i unijnym prawie zamówień publicznych dodatkowe
kryteria, które – obok ceny i jakości – mogą zostać sformułowane przez zamawiającego. Pozwalają one zlecać usługi lub produkcję wykonawcom zatrudniającym
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W polskiej ustawie o zamówieniach
publicznych, od 2009 r. funkcjonują dwie kategorie klauzul społecznych. Pierwsza
dotyczy wykonawców, u których więcej niż 50 proc. zatrudnionych pracowników
to osoby niepełnosprawne. Druga – bardziej ogólna – dotyczy preferencji związanych z zatrudnianiem do wykonania zamówienia osób wykluczonych z rynku pracy.
Niestety, samorządy lokalne – w tym stargardzki – korzystają z klauzul społecznych
w niewielkim stopniu. Zakład aktywności zawodowej w Stargardzie Szczecińskim
poszukuje odbiorców dla swojej produkcji tak, jak każdy inny podmiot rynkowy.
Jest to zajęcie bardzo absorbujące i czasochłonne dla kierownictwa zakładu. Obe
cnie posiłki wytwarzane przez stargardzki ZAZ sprzedawane są w pięciu okolicz
nych gminach.
Obecnie brakuje wyraźnej koncepcji skutecznego przenoszenia z ZAZ na lokal
ny otwarty rynek pracy „osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które osiągnęły odpowiedni poziom
sprawności społecznej i zawodowej”54. A powinna ona obejmować takie zagadnienia jak m.in.:
• budowanie życzliwego zainteresowania zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
wśród lokalnych pracodawców;
• budowanie bazy pracodawców;
• doradztwo dla pracodawców związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych;
• ocenę możliwości zawodowych pracowników (w tym diagnozę indywidualnych
preferencji, predyspozycji oraz poziomu kompetencji społecznych) skoncentrowanej na mocnych stronach, jak również zidentyfikowanie deficytów umiejętności i określenie sposobu i metod wsparcia;
• analizę rynku pracy w celu znalezienia odpowiednich stanowisk pracy dla konkretnych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
• współpracę z instytucjami rynku pracy i rodzinami osób niepełnosprawnych;
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analizę dostępnych stanowisk pracy i ich dostosowanie do potrzeb konkretnych
osób niepełnosprawnych;
uzyskiwanie akceptacji osób niepełnosprawnych dla przejścia z ZAZ na otwarty
rynek pracy;
przygotowanie pracowników do planowanego zatrudnienia u nowego pracodawcy;
wspieranie niepełnosprawnych pracowników w podejmowaniu i wykonywaniu
roli pracownika – w tym szkolenie ich na stanowisku pracy;
identyfikowanie zagrożeń trwałego zatrudnienia osób niepełnosprawnych u pracodawców z otwartego rynku pracy;
stworzenie mechanizmu monitorowania indywidualnych sytuacji niepełno
sprawnych pracowników na otwartym rynku pracy;
stworzenie możliwości powrotu do ZAZ tym pracownikom, którzy nie są w sta
nie sprostać wymogom zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Zasadniczym elementem powyższej koncepcji powinno być też określenie, kto
(jaka instytucja i z jakim personelem) ma być realizatorem procesu przechodzenia
pracownika z ZAZ na otwarty rynek pracy. Według jednego z obecnych w debacie
publicznej poglądów powinna być to specjalna placówka publiczna lub niepubliczna,
działająca na zlecenie lub w ramach samorządu lokalnego, której zadaniem będzie
„przejęcie” od ZAZ pracownika, planowanie i pilotowanie jego kariery zawodowej
oraz nadzorowanie jego sytuacji. Krytycy tej opinii zwracają uwagę, że administracja publiczna nie jest przygotowana i nie będzie w stanie – w swoich strukturach
– efektywnie organizować sił i środków na świadczenie długoterminowej usługi
o bardzo zindywidualizowanym charakterze.
Rozpatrywanie kwestii przechodzenia osoby niepełnosprawnej z ZAZ na otwarty rynek pracy musi uwzględniać zgodę tej osoby, dotyczącą: podjęcia pracy, jej
rodzaju, stanowiska i miejsca zatrudnienia.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej, realizatorem procesu powinien być ZAZ, a konkretnie „kierownik zakładu przy pomocy zespołu programowego”. Rozporządzenie
precyzuje, że kierownik zakładu powinien wspierać swojego pracownika w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca pracy i współpracować w tym zakresie z właściwym
dla jego miejsca zamieszkania powiatowym urzędem pracy55. Z myślą o wykonywaniu m.in. tych zadań najnowsze rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 lipca 2012 r.56 pozwala kierownikowi zakładu na powołanie do składu
działającego w ZAZ zespołu programowego doradcy zawodowego, psychologa
24
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oraz trenera pracy. Zezwala jednocześnie, podobnie jak poprzednie rozporządzenia,
na wykorzystanie środków zakładowego funduszu aktywności na pomoc w przygotowaniu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do pracy poza zakładem i wyrównywanie ich szans
w nowym miejscu pracy, a także na związane z tym dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie57. Wydaje się, że wskazanie ZAZ jako realizatora procesu przechodzenia jego pracownika na otwarty rynek pracy jest dla tego pracownika rozwiązaniem korzystnym, pod warunkiem, że kierownictwo zakładu będzie w stanie
solidnie wywiązywać się z tego obowiązku. W chwili obecnej ekonomiczne realia
funkcjonowania ZAZ praktycznie uniemożliwiają kierownikowi zakładu podejmowanie i wykonywanie tego rodzaju zadań.
W debacie publicznej formułowana jest także propozycja, aby realizatorem
procesu przechodzenia pracownika ZAZ na otwarty rynek pracy był organizator zakładu aktywności zawodowej. W przypadku „systemu stargardzkiego” mogłoby to oznaczać, że w jego strukturze powstałoby dodatkowe ogniwo wykonujące zadania z zakresu wprowadzania osób z niepełnosprawnością intelektualną
(w tym pracowników ZAZ) na otwarty rynek pracy oraz wspierania ich w adaptacji
i wypełnianiu roli pracowniczej w środowisku zatrudnienia, zadania z zakresu
monitorowania sytuacji niepełnosprawnych pracowników w zakładzie pracy, a także zadania koordynacyjno-łącznikowe pomiędzy Kołem PSOUU a pracodawcami
i instytucjami lokalnego rynku pracy.
Do kluczowych czynników skutecznego funkcjonowania stargardzkiego ZAZ
zaliczyć należy stosunek zatrudnionych pracowników do wykonywanej pracy.
Kierownictwo i kadra zakładu podkreślają postawę dużego poświęcenia i zaangażowania załogi. Sami pracownicy, określając swój stosunek do pracy wykonywanej
w zakładzie, podkreślają najczęściej ogromne znaczenie faktu, że mogą pracować
oraz czerpać z tego satysfakcję. Przygotowywanie posiłków obiadowych dostarcza
nych do klientów na określoną godzinę to zadanie, z którym codziennie wiąże się
wiele stresów i napięć. Po kilku latach pracy rodzi to niekorzystne skutki dla zdrowia
i kondycji pracowników. Kadra zakładu obserwuje, że długoletni pracownicy szybciej się męczą, tracą dawną sprawność i wytrzymałość, u niektórych pojawiają się
kłopoty z koncentracją, stają się mniej odporni na stres, częściej odwiedzają lekarzy
i psychologa. Można tym pracownikom „na bieżąco” pomóc, wesprzeć ich, kupując
nowocześniejszy sprzęt do produkcji, i w ten sposób poprawić ich warunki pracy.
Niestety, na przeszkodzie temu stoją: po pierwsze – brak środków publicznych na
modernizację ZAZ, a po drugie – przepisy rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej, które nie pozwalają wykorzystać na ten cel wypracowanych
w zakładzie dochodów.
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Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wymianę maszyn, urządzeń oraz
wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usługi przez
ZAZ, można sfinansować wyłącznie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi fundusz w ostatnich latach nie dysponuje. Stargardzki ZAZ wypracowuje dochody z prowadzonej działalności gospo
darczej, które mógłby przeznaczyć na unowocześnienie zakładu. Są one jednak,
zgodnie z literą rozporządzenia, przekazywane na zakładowy fundusz aktywności. Obecne przepisy nie pozwalają na wykorzystanie środków zgromadzonych
na koncie zakładowego funduszu aktywności na zakup urządzeń poprawiających
niepełnosprawnym pracownikom warunki pracy. „Mogę wydawać na wyjazd
na Majorkę, na przyjemności, rekreację, sport, kulturę ale nie mogę z zakładowego
funduszu wydać na urządzenia i maszyny, żeby osoby niepełnosprawne miały lepsze
warunki pracy” – mówi kierownik stargardzkiego zakładu.
Sprawa ta ma także bardziej zasadniczy wymiar. Po kilkunastu latach eksplo
atacji całe wyposażenie stargardzkiego ZAZ wymaga wymiany. Zwiększyła się jego
awaryjność, konserwator ma coraz więcej pracy. Rozsądnie byłoby zacząć stopniowo dokonywać jego wymiany i jednocześnie unowocześnienia, ale jedyne środki,
które można by wykorzystywać na ten cel, to te z zakładowego funduszu aktywności.
Na przeszkodzie stoją przepisy. „Być może trzeba będzie ogłosić upadłość, ponieważ
nie będziemy mieli na czym pracować. Mając kilkaset tysięcy na koncie nie będziemy mieli na czym produkować posiłków. Moglibyśmy potrzebne maszyny kupować
i modernizować zakład, bo mamy pieniądze, ale nie możemy ich na ten cel wydać”
(wywiad z kierownikiem zakładu).
Dotkliwym ograniczeniem dla bieżącej działalności zakładu są także – zda
niem kierownictwa stargardzkiego ZAZ – przepisy uniemożliwiające zakładom aktywności zawodowej zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników, za ich zgodą,
w godzinach nadliczbowych i nocnych. Aby uzyskiwać zaplanowane, konieczne
dla normalnego funkcjonowania zakładu, dochody, stargardzki ZAZ musiał podjąć
działalność cateringową w zakresie obsługi różnego rodzaju imprez i uroczystości,
które najczęściej odbywają się właśnie w takich godzinach. Przepisy powodują zatem, że główny ciężar obsługi zleceń cateringowych spada na barki pełnosprawnych
pracowników zatrudnionych przy działalności obsługowo-rehabilitacyjnej. Rozmiar
i charakter tych obowiązków bywa zbyt trudny do udźwignięcia przez personel obsługowo-rehabilitacyjny (co jest źródłem napięć i niezadowolenia), w sytuacji gdy
niektórzy niepełnosprawni pracownicy chętnie włączyliby się w wykonywanie tych
zadań. Trzeba tu zwrócić uwagę, że obowiązujące przepisy odsuwają w ten sposób
niepełnosprawnych pracowników od uczestniczenia w podstawowej działalności zakładu (co jest sprzeczne z ideą ZAZ), spychają ich na pozycje „peryferyjne”
pozbawiając możliwości zdobycia nowych umiejętności, doświadczeń, a także
dodatkowych dochodów.
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Od pewnego czasu, narastającym problemem staje się zapewnienie przyszłości
tym pracownikom ZAZ, którzy z powodu zaawansowanego wieku, bądź też problemów zdrowotnych zakończą swoją karierę zawodową. Zakłada się, że w ramach
„systemu stargardzkiego” byli pracownicy ZAZ będą mogli znaleźć dla siebie miej
sce w warsztacie terapii zajęciowej z indywidualnym programem dostosowanym
do ich wieku i możliwości lub w środowiskowym domu samopomocy. Z propozycją tą, świadczącą o troskliwym podejściu do każdej osoby niepełnosprawnej,
wiążą się jednakże wątpliwości (m.in. kierownictwa Koła PSOUU), czy zakładane rozwiązanie dostatecznie uwzględnia zdobyte doświadczenia, możliwości psychofizyczne oraz psychiczne potrzeby tych osób. Za trafniejsze rozwiązanie uznaje
się specjalną placówkę dla niepełnosprawnych seniorów umożliwiającą im godne
życie z dopasowaną do ich możliwości aktywnością oraz utrzymywanie przyjacielskich kontaktów z dawnymi współpracownikami. Opisywane tu poszukiwania
to przykład, jak na bazie praktycznych sytuacji organizacja pozarządowa rozwija
koncepcję systemowej polityki społecznej z uwzględnieniem praw człowieka.

4 / FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY (ŚDS)
Środowiskowe domy samopomocy zostały powołane do życia ustawą z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym aktywnie uczestniczyło w pracach nad tym
dokumentem.
ŚDS to placówka przewidziana dla osób, „które z powodu choroby psychicznej
lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych”58.27Rozporządzenie wykonawcze do ustawy
z grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach
pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy tworzyło warunki dla
prowadzenia przez ŚDS rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji społecznej obejmującej
m.in. podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia oraz terapię zajęciową59.28
W ślad za ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, pojęcie środowiskowego
domu samopomocy wprowadzone zostało do znowelizowanej w 1996 r. ustawy
o pomocy społecznej. ŚDS zaliczono w niej do ośrodków wsparcia, rozumianych
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. 1994, Nr 111, poz. 535,
Art.8, ust.1
59
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. sprawie psychiatry
cznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, Dz. U. 1996, Nr 5, poz. 38, par. 5
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jako środowiskowe formy pomocy półstacjonarnej służące utrzymaniu osoby
w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji (obok dziennych domów pomocy, noclegowni i ośrodków opiekuńczych). Organizowanie
i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy o zasięgu lokalnym jest zadaniem zlecanym gminom przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej60 (organizowanie i prowadzenie ŚDS o zasięgu ponadlokalnym jest zadaniem
wojewody61).30
W marcu 2004 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nową ustawę o pomocy
społecznej. W obecnie obowiązującej wersji tego dokumentu, środowiskowy dom
samopomocy zdefiniowany został jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, „które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej,
a także ich integracji społecznej. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów
umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym”62.31
W grudniu 2010 r. ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie środowiskowych
domów samopomocy uwzględniające 15-letnie doświadczenia w ich funkcjonowa
niu, m.in. zgłaszany przez organizatorów ŚDS postulat dotyczący celowości ich
lepszego dostosowania do różnych rodzajów zaburzeń psychicznych. Rozporządzenie to wyodrębniło trzy typy domów samopomocy w zależności od kategorii
osób, dla których są przeznaczone: typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;
typ B – dla osób z upośledzeniem umysłowym; typ C – dla osób wykazujących inne
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych63.32
Środowiskowy Dom Samopomocy w Stargardzie Szczecińskim powstał
w 1998 r. jako placówka bardzo wyraźnie i świadomie sprofilowana. W świetle
obowiązującej klasyfikacji jest domem typu B. Oferuje proces rehabilitacji dostosowany do indywidualnych potrzeb osób głębiej upośledzonych umysłowo
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Taki profil domu jest respektowany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do kompetencji którego należy wydawanie
decyzji o skierowaniu do ŚDS.
29

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. 1994, Nr 111, poz. 535,
Art.9, ust.4
61
Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dz. U. 1996, Nr 100, poz. 459
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593 z późn. zm.,
Art. 51a, ust.1 i 2
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Dz. U. 2010, Nr 238, poz.1586, par.3, ust.1
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Stargardzki ŚDS funkcjonuje jako placówka pobytu dziennego, działająca przez
pięć dni w tygodniu, przez osiem godzin dziennie. Od 2006 r. prowadzi zajęcia
z zakresu rehabilitacji leczniczej i społecznej dla trzydziestu pięciu pięciu osób
(wcześniej dla trzydziestu). Dla trzydziestu dwóch osób ŚDS zapewnia codziennie
usługę transportową.
Personel domu liczy dwanaście osób: kierownika, sześciu instruktorów terapii,
rehabilitanta, księgową, pracownika gospodarczego, kierowcę (wypełniającego jednocześnie obowiązki konserwatora) i sprzątaczkę.
„Kiedy powstawał nasz środowiskowy dom, to większość naszych podopiecznych stanowili uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej. To był trudny czas kontaktów
z rodzicami, często niezadowolonymi z faktu, że ich dzieci przesunięte zostały z WTZ
do innej placówki. Jeszcze nie wiedzieli, jak to będzie funkcjonowało, ale od razu źle
nastawili się do nowej sytuacji. Nie bez znaczenia była okoliczność, że pobyt osoby
niepełnosprawnej w ŚDS jest odpłatny, a jego podopieczni nie otrzymują, tak jak
w WTZ, kieszonkowego z tytułu tzw. treningu ekonomicznego. W przeciwieństwie
do swych rodziców podopieczni od razu poczuli się w nowej placówce bardzo
dobrze. To dzięki temu, że otrzymali lepiej dostosowane do ich potrzeb wsparcie
i formy rehabilitacji. Po drugie, poczuli się tutaj w swoim gronie. W WTZ znaczne
różnice w sprawności pomiędzy jego uczestnikami nie pozwalały na taką integrację
grupy, jaką mogliśmy zbudować tutaj. Dzisiaj wszyscy podopieczni są silnie związani z tym miejscem, z tą placówką, ze swoimi terapeutami. Potem przybywały kolejne
osoby. Rok temu doszła do nas jedna osoba z WTZ, ale na podstawie obserwacji
widać, że nie odczuwa ona z tego tytułu dyskomfortu, nie uważa, że trafiła do „gorszej” placówki. Także jej rodzic odniósł się do tego przesunięcia ze zrozumieniem,
ponieważ zdaje sobie sprawę, że jego dziecko potrzebuje więcej opieki, niż WTZ
może zaoferować i nie jest w stanie podołać obowiązującym w warsztacie wymaganiom. Cele ŚDS i WTZ są inne. W działalności ŚDS, z uwagi na głębokość upośledzenia osób korzystających i bardzo często jego sprzężenie z innymi deficytami
i schorzeniami, prowadzone są inne zajęcia, w większym stopniu indywidualnie
dostosowane. Bardziej musimy koncentrować się na zdrowiu, jest więc dużo rehabilitacji leczniczej i opieki. W przypadku niektórych podopiecznych trzeba włożyć wiele wysiłku, by ich niepełnosprawność nie pogłębiała się lecz pozostała na
dotychczasowym poziomie. Dzisiaj rodzice rozumieją to i doceniają.” (wywiad
z kierowniczką stargardzkiego ŚDS).
Wśród podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie Szczecińskim znajduje się obecnie dziesięć osób, które trafiły tu z warsztatu
terapii zajęciowej. Spośród nich dziewięć osób wywodzi się z piętnastoosobowej
grupy przeniesionej do ŚDS w 1998 r. Pozostałe osoby z tej grupy odeszły z ŚDS
ze względu na problemy zdrowotne. Zdarza się, że do środowiskowego domu samopomocy trafiają osoby, które w wyniku rehabilitacji ujawniają znaczny potencjał
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rozwojowy. Wśród nich, w ciągu 12 lat funkcjonowania domu skierowano do WTZ
sześciu uczestników.
Podopieczni ŚDS to grupa trzydziestu pięciu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jest wśród nich dziewiętnaście kobiet. Grupa charakteryzuje się
dużą rozpiętością wieku: od 20 do 64 lat, przy czym dominują w niej osoby starsze.
Zdecydowana większość podopiecznych to osoby o mniejszej samodzielności, wymagające większego zakresu pomocy i opieki, a także dostosowanych do ich stanu
form terapii. Ponadto, jest to grupa o dużym zróżnicowaniu stanu psychofizycznego,
z czego wynika potrzeba szerokiego zakresu zindywidualizowania podejmowanych
działań rehabilitacyjnych i opiekuńczych.
Podstawowe grono uczestników to osoby, w przypadku których efekty pro
wadzonej rehabilitacji muszą być rozpatrywane przede wszystkim w kategoriach
choćby niewielkiego postępu lub zachowania istniejącego stanu psychofizycznego
oraz podtrzymania wcześniej nabytych umiejętności w zakresie możliwie jak
najbardziej samodzielnego funkcjonowania i współżycia w grupie. Postępy w rehabilitacji polegają w przypadku tych osób na skutecznym zapobieganiu regresowi
kondycji psychofizycznej i społecznego funkcjonowania. Natomiast brak rehabilitacji byłby równoznaczny z pogłębianiem się ich niepełnosprawności, ze stopniową
utratą samodzielności i zanikiem celowej aktywności życiowej.
Wśród uczestników ŚDS są też osoby zdolne do rozwijania swoich umiejętności
i orientacji oraz poprawy funkcjonowania w życiu społecznym. Opisana specyfika powoduje, że realizowane w ŚDS zadania rehabilitacyjne są złożone i trudne,
a wykonywanie ich wymaga dobrze wykształconej i doświadczonej kadry. Zajęcia prowadzone w placówce uwzględniają indywidulany dobór form rehabilitacji
i rodzajów terapii do potrzeb każdego uczestnika. Nie można oczekiwać szybkich,
spektakularnych postępów – rehabilitację osoby niepełnosprawnej najczęściej trzeba
opierać na wykonywanych przez nią działaniach praktycznych – m.in. na prostych
operacjach manualnych.
Przykładem osoby z wyjątkowo ciężką, wieloraką niepełnosprawnością jest
31-letnia kobieta, na wózku, niemówiąca, wymagająca pełnej obsługi, która nie była
w stanie podjąć jakiejkolwiek nauki. W momencie przyjęcia do ŚDS była całkowicie
bierna, bez kontaktu z otoczeniem. „Przez długi, naprawdę długi czas nie było żadnej mimiki, martwa twarz, wzrok tylko w ścianę i nic więcej. Wydawało nam się, że
nie potrafimy dotrzeć do niej. Trwało to co najmniej dwa lata. Aż nastąpił przełom.
Pewnego dnia zorientowaliśmy się, że ona reaguje, że zna nas wszystkich doskonale.
Kiedy zgromadziliśmy się w jednym pomieszczeniu i wymieniałam imiona obecnych
osób, ona od razu wzrokiem znajdowała właściwą osobę. Teraz na lubiane przez
siebie osoby reaguje uśmiechem, ma ulubionych terapeutów. Mimiką i wzrokiem,
stanowiącymi jedyny środek jej komunikacji z otoczeniem, potrafi okazać zadowolenie lub niezadowolenie. Dzięki temu wiemy, jak bardzo lubi z nami wyjeżdżać i brać
udział w różnych imprezach” (wywiad z kierowniczką stargardzkiego ŚDS).
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Przykładem osoby wymagającej innego rodzaju rehabilitacji i wsparcia w rozwoju jest 24-letni mężczyzna z mózgowym porażeniem dziecięcym, z lekkim upośledzeniem umysłowym. Ma kłopoty z poruszaniem się, musi używać chodzika,
ma problemy z wchodzeniem i schodzeniem ze schodów. Ma także lęki związane z samodzielnym przemieszczeniem się. Ponadto ma zaburzenia mowy, ale jest
w stanie porozumiewać się. Nie dla wszystkich jego sposób wypowiadania się
jest zrozumiały, rozmowa z nim wymaga cierpliwości i „wsłuchiwania się”. Potrafi czytać, bez problemów ukończył szkołę podstawową. „W jego przypadku
wyzwaniem było uruchomienie tkwiących w nim dużych możliwości, poprzez podniesienie jego samooceny, wiary w siebie oraz zredukowanie lęków związanych
z samodzielnym przemieszczaniem się i kontaktami społecznymi. Naszym zdaniem
jest w stanie podjąć dalszą naukę i ukończyć gimnazjum. Za naszymi namowami
podjął taką próbę. Niestety, po dwóch dniach zrezygnował. Stwierdził, że nie podoła. To lęk, ucieczka i stres. Doszedł do wniosku, że jemu jest dobrze, wystarczy to,
co ma. Od tego momentu rozpoczęła się jego przygoda z komputerem. Zaczął się
bardzo tym interesować. Dowiedział się o kursach komputerowych organizowanych
przez urząd pracy i skorzystał z tego. Kiedy skończył ten kurs poczuł się lepszy, bardziej samodzielny. Gdy mamy w ŚDS jakiś komputerowy problem, wtedy proponuje:
a może ja bym pomógł?” (wywiad z kierowniczką stargardzkiego ŚDS).
Rozporządzenie z 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ustaliło m.in. podstawowe standardy programowe dla tych placówek.
Stargardzki ŚDS działa obecnie zgodnie z nimi, jak również z uwzględnieniem specyfiki uczestników i w ramach posiadanych możliwości finansowych. Podopieczni
środowiskowego domu samopomocy korzystają z kompleksowego postępowania
rehabilitacyjnego. Świadczone przez dom usługi obejmują w szczególności:
1. rehabilitację leczniczą z zastosowaniem kinezyterapii (zajęcia: sportowe ogólnorozwojowe i specjalistyczne, metodą W. Sherborne oraz Knill’a, na pływalni
oraz hipoterapia), a także fizykoterapii (masaże, hydroterapia, balneoterapia,
magnetostymulacja); podopieczni ŚDS biorą również udział w turnusach rehabilitacyjnych ogólnousprawniających;
2. terapię zajęciową rozwijającą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową i procesy poznawcze, a także umiejętność celowego działania poprzez zajęcia plastyczno-techniczne, stolarskie, wikliniarskie i muzykoterapię;
3. terapię sensoryczną oddziałującą różnymi bodźcami na wszystkie zmysły,
zmniejszającą stres, napięcie i agresję, likwidującą zachowania autodestrukcyjne, wydłużającą czas koncentracji uwagi, dającą poczucie bezpieczeństwa
i relaksacji;
4. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania
własnymi środkami finansowymi; nauka m.in. takich czynności, jak: samodziel-
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ne jedzenie, mycie, ubieranie się, załatwiane potrzeb fizjologicznych, przygotowywanie posiłków, pranie;
trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi i znajomymi
oraz umiejętności współpracy i komunikowania się; nauka pozytywnych form
współżycia w grupie; dla uczestników ŚDS funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna, której zadaniem jest likwidowanie podczas spotkań grupowych tzw.
trudnych zachowań i niektórych zaburzeń emocjonalnych;
trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, w uroczystościach i imprezach;
niezbędną opiekę;
wyżywienie dla uczestników w formie posiłków oraz produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika.

Ważną rolę w funkcjonowaniu ŚDS odgrywa zespół wspierająco-aktywizujący,
który tworzą: kierownik i pracownicy ŚDS. Istotnym zadaniem zespołu jest przygotowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego dla
poszczególnych podopiecznych. Plan taki zawiera rodzaj i zakres usług świadczonych w placówce ustalany odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych
uczestnika. Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, nie
rzadziej niż raz na sześć miesięcy, celem omówienia realizacji ww. planów i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej ich modyfikacji. W przypadku osiągnięcia przez
uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach
wsparcia, zespół wnioskuje do jednostki prowadzącej lub zlecającej o umożliwienie uczestnikowi skorzystania z nich w celu kontynuacji procesu usamodzielnienia,
w szczególności poprzez odpowiednią rehabilitację zawodową lub zatrudnienie.
Przeszkodą w realizacji przez środowiskowy dom samopomocy jego zadań
w sposób płynny, harmonijny i skuteczny są problemy finansowe. Funkcjonowa
nie ŚDS opiera się na dotacji uzyskiwanej (z tytułu zlecenia rządowego)
od wojewody oraz gminy. Środki te, w porównaniu z tymi, które otrzymuje
od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych warsztat terapii zajęciowej, były zawsze o wiele niższe. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z lutego 2010 r. dodatkowo pogorszyła położenie finansowe ŚDS64. Przed
jej wprowadzeniem wysokość dotacji ustalano bowiem biorąc pod uwagę rodzaj
i głębokość niepełnosprawności uczestników, a także zakres i charakter prowadzonej działalności rehabilitacyjnej. Zmieniona ustawa wprowadziła zasadę wyliczania
dotacji jako iloczynu aktualnej liczby osób korzystających z usług ŚDS oraz średniej
33
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miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika. Stargardzki ŚDS
zawsze oferował szeroki zakres usług i bogactwo form rehabilitacyjnych. Urząd Wojewódzki uwzględniał wcześniej te warunki określając wysokość dotacji dla domu.
Obecnie nie ma takiej możliwości.
Wprowadzona ustawową nowelą zasada nie uwzględnia w procesie finansowania
ŚDS zróżnicowania skali potrzeb poszczególnych typów środowiskowych domów
samopomocy, a więc także – na przykład – faktu, że są takie domy, które (z uwagi
na specyfikę uczestników) prowadzą rehabilitację w bardzo wąskim zakresie. Osoby
ze schorzeniami psychicznymi nie wymagają tak rozbudowanego zakresu i form
opieki i rehabilitacji, jak osoby z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością intelektualną. Tymczasem zasadnicza, dla ustalenia kwoty dotacji, miesięczna stawka
na uczestnika jest dla wszystkich domów w województwie identyczna. Wojewoda
szczeciński odstąpił jednocześnie od dopuszczonej w ustawie możliwości zwiększenia kwoty dotacji (o 20 proc. w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości
i rodzaju świadczonych usług), ponieważ środki, które mogłyby być na ten cel wyko
rzystane, zostały przeznaczone na wypełnienie określonych w rozporządzeniu stan
dardów dotyczących stanu funkcjonalnego i sanitarnego oraz wyposażenia obiektów,
w których prowadzone są środowiskowe domy samopomocy.
Istotne kłopoty w bieżącym funkcjonowaniu ŚDS wynikają także z okoliczności,
że otrzymana dotacja może zostać, zgodnie z przepisami, przeznaczona wyłącznie
na sfinansowanie kosztów utrzymania domu oraz na wynagrodzenia pracowników.
ŚDS nie otrzymuje żadnych środków na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, a także zakup i konserwację sprzętu rehabilitacyjnego.
Szczególnie dotkliwe konsekwencje dla utrzymania jakości prowadzonej rehabilitacji wynikają z bardzo niskich wynagrodzeń terapeutów. Kształtują się one na
poziomie najniższego wynagrodzenia krajowego. Praca terapeuty w ŚDS jest wyjątkowo trudna i uciążliwa z uwagi na stan jego uczestników. Wielokrotnie zdarzały się
wypadki rezygnacji z pracy nowozatrudnionych terapeutów, którzy nie czuli się na
siłach pracować z tak poważnie upośledzonymi osobami.
Przez pierwsze lata funkcjonowania stargardzkiego ŚDS udało się zbudować
i utrzymać stały zespół dobrze wykształconych młodych terapeutów, którzy sprawdzili się w pracy i zdobyli niezbędne doświadczenie. Jednak, gdy założyli swoje
rodziny, musieli zacząć myśleć o zwiększeniu zarobków. Wielu z nich wyjechało do
pracy za granicę lub podjęło lepiej płatną pracę w innych ośrodkach rehabilitacyjnych
w kraju. Od tego czasu stargardzki środowiskowy dom samopomocy przeżywa nieustannie mniejsze lub większe problemy kadrowe.
Stabilizacji zatrudnienia kadry z pewnością nie sprzyja także okoliczność, że
ŚDS nie może zaoferować swoim pracownikom umowy o pracę na czas nieokreślony. Wynika to z ustalonych obowiązującymi przepisami zasad współpracy pomiędzy Kołem PSOUU prowadzącym ŚDS a Urzędem Gminy-Miasta Stargard
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Szczeciński. Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym uzyskiwanym przez Koło
w wyniku cyklicznie (co pięć lat) ogłaszanego przez władze gminy-miasta konkursu. Koło nie ma więc podstaw i możliwości zapewnienia pracownikom ŚDS trwałego zatrudnienia. Odejścia terapeutów to bolesne wydarzenia w życiu uczestników
środowiskowego domu samopomocy. To także okresowe obniżenie jakości rehabilitacji świadczonej w czasie, gdy nowo zatrudniony terapeuta zapoznaje się z podo
piecznymi, uczy się odczytywania ich zachowań i wypracowuje sposób kontakto
wania się z nimi.
Trzeba tu zwrócić uwagę na to, jak wielkie ryzyko dla „systemu stargardzkiego”
wynika z sytuacji, w której Koło PSOUU co pięć lat musi ubiegać się o możliwość
kontynuacji prowadzenia stworzonego przez siebie środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla najpoważniej upośledzonych intelektualnie mieszkańców powiatu. Obowiązujące rozwiązania prawne powodują, że ŚDS stanowi kruche
i najmniej elastyczne ogniwo systemu.
Wspomniano o problemach finansowych i związanych z nimi kłopotach kadrowych, ale są też inne powody takiej oceny. O ile bowiem przepływy uczestników
systemu pomiędzy WTZ a ZAZ regulowane są „bezkolizyjnie” w ramach zarządzającego systemem Koła PSOUU, to przesunięcie uczestnika z innej placówki do
ŚDS wymaga uzyskania skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i ustawienia go w kolejce do ŚDS. Podczas przeprowadzania badania w 2011 r.,
na miejsce w ŚDS oczekiwało pięć osób – nie będących w systemie.
Problematyczne są również zawarte w obowiązującym obecnie rozporządzeniu
w sprawie środowiskowych domów samopomocy rozstrzygnięcia, według których
do ŚDS mają być kierowane osoby tylko na czas określony, niezbędny do realizacji,
opracowanego w trakcie 3-miesięcznego okresu próbnego, indywidualnego planu
wspierająco-aktywizującego. Co prawda okres, na jaki dana osoba została skierowana może być przedłużony w sytuacji braku postępów, ale całkowicie niejasne jest,
co ma być uznawane za postęp (czy uznawany za postęp będzie brak regresu
w zakresie samodzielności i w stanie kondycji psychofizycznej?), oraz na jak długo
może być przedłużany okres pobytu i jakie mogą być ostateczne decyzje urzędników.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy65, stwierdzając, że uczestnikami
ŚDS są osoby z zaburzeniami psychicznymi, nie uwzględnia zasadniczych różnic
(m.in. potrzeb i uwarunkowań rehabilitacji) pomiędzy osobami przewlekle chorymi
psychicznie a osobami z upośledzeniem umysłowym.
Choroba psychiczna ma przebieg cykliczny, tzn. charakteryzuje się następującymi po sobie w różnych odstępach czasu okresami remisji (cofnięcia się lub pozostania
34
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jedynie dyskretnych objawów choroby) oraz nawrotu oznak chorobowych, również
w stanie ostrym. Tzw. remisja społeczna jest poprawą umożliwiającą nawet powrót
do normalnego życia i poprzednich ról społecznych. Częste i dłużej trwające nawroty
choroby mogą dawać trwały defekt – stan chroniczny. Chorobę psychiczną leczy się
farmakologicznie. Korzystna jest też rehabilitacja w środowisku, polegająca na podtrzymywaniu aktywności (również pracy) i funkcjonowania społecznego. Choroba
psychiczna polega na zaburzeniach emocji i pojawiających się na tym tle zaburzeniach
w relacjach społecznych. Ważną cechą choroby psychicznej jest obniżona motywacja do aktywności i kontaktów. Cykliczność przebiegu może uzasadniać okresowość
korzystania z ŚDS.
Tymczasem upośledzenie umysłowe jest stanem, a nie chorobą. Utrzymuje
się przez całe życie i nie poddaje się leczeniu farmakologicznemu. U osób z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego często występują zaburzenia sprzężone,
co w znacznym stopniu pogarsza ich funkcjonowanie. Występujące dysfunkcje i ich wielorakość powodują, że osoby te potrzebują poczucia bezpieczeństwa,
a także stałego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb, postępowania edukacyjnego i rehabilitacyjnego, wsparcia oraz opieki, świadczonych im przez całe życie
z uwzględnieniem potrzeb charakterystycznych dla wieku. Systematyczność oddziaływania owocuje powolnym, ale stałym – zwłaszcza u młodych osób –postępem.
Należy też brać pod uwagę, że osoby z upośledzeniem umysłowym nie są zdolne
do samodzielnej egzystencji. Potrzeba opieki i wsparcia ma więc w ich przypadku
charakter stały. Rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną organizują swoje
życie tak, by tej potrzebie sprostać. Zauważyć jednak trzeba, że rodzice osób korzystających z ŚDS to na ogół osoby w podeszłym wieku. Dozwolony ich dzieciom
okresowy pobyt w środowiskowym domu samopomocy nie pozwala im spokojnie
żyć i normalnie funkcjonować. ŚDS dla osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie powinien być więc placówką docelową, chyba, że ich postępy lub pogorszenie
stanu zdrowia i funkcjonowania, bądź też sytuacja rodzinna będą wymagały innych
rozwiązań.
Zarząd Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim zwraca uwagę na niełatwe,
z punktu widzenia potrzeb uczestników i kadry ŚDS, warunki lokalowe panujące
w należącym do miasta obiekcie, zajmowanym przez środowiskowy dom samopomocy. Budynek wymaga remontu, na który władze miasta nie mają pieniędzy. Natomiast Koło nie może zaangażować się w odrestaurowanie i lepsze dostosowanie
go do funkcji ŚDS, ponieważ nie jest pewne, czy nie będzie musiało opuścić obiektu
w momencie, gdy inna organizacja wygra kolejny konkurs.
Wartym odnotowania problemem w działalności środowiskowego domu samopomocy jest sytuacja rodzin uczestników. Chodzi tutaj zarówno o wsparcie, którego
oczekują rodzice (w większości starsi, znerwicowani i schorowani), jak i ich postawy wobec ŚDS. Wydaje się, że ten problem dotyczy nie tylko Stargardu i nie tylko
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tego typu placówki. Trzeba zauważyć, że rodzice podopiecznych są również beneficjentami ŚDS. Dom „odciąża” ich przez osiem godzin dziennie z wykonywania bardzo absorbującego fizycznie i psychicznie obowiązku opieki. Pozwala na normalne
życie, w tym na podjęcie aktywności zawodowej. To dzięki ŚDS ich głęboko upośledzone dzieci, już przecież dorosłe, mogły wyjść z domów, uzyskały możliwości
kontaktów z innymi, rehabilitacji i rozwoju.

5 / MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE (MW)
Ważne miejsce w rozwijanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym koncepcji lokalnego systemu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zajmuje mieszkalnictwo wspomagane. Wynika to z przekonania o istotnej roli, jaką dla rozwoju i jakości życia osób
niepełnosprawnych ma ich samodzielne zamieszkiwanie, tj. poza instytucjami
opieki, a nawet poza rodziną, w której się urodzili i wychowali. Mieszkalnictwo
wspomagane stało się integralnym i „flagowym” elementem „systemu stargardzkiego”. Głównym pomysłodawcą tej wdrażanej w Stargardzie inicjatywy, a także
sposobu jej wprowadzania jest przewodniczący Zarządu stargardzkiego Koła PSOUU, Kazimierz Nowicki. Natomiast, w jej praktycznej realizacji duże znaczenie ma
partnerska współpraca Koła ze Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz władzami samorządowymi Gminy-Miasta Stargard Szczeciński.
Podkreślenia wymagają istotne różnice występujące pomiędzy koncepcją mieszkalnictwa chronionego i mieszkalnictwa wspomaganego funkcjonującego w Stargardzie. Definicję mieszkania chronionego zawarto w ustawie o pomocy społecznej:
„mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub
zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji
ze społecznością lokalną”66. Mieszkanie chronione jest – w świetle przytoczonej definicji – przede wszystkim formą opieki i pomocy społecznej udzielanej w trybie administracyjnym, przeznaczoną dla osób w ciężkim położeniu. Pobyt w mieszkaniu
chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez placówkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi,
osobie opuszczającej pieczę zastępczą (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla
35
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nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą67. Funkcjonowanie mieszkalnictwa chronionego (rodzaj i zakres świadczonego w mieszkaniach chronionych wsparcia raz warunki kierowania do nich i pobytu) zostały uregulowane rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r.6837
W prawie polskim brakuje definicji mieszkalnictwa wspomaganego. Nie istnieją także rozporządzenia dotyczące innych (niż chronione) form mieszkalnictwa dla osób ze szczególnymi rodzajami niepełnosprawności – zwłaszcza
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i chorobami psychicznymi. Model
mieszkalnictwa wspomaganego nie jest jeszcze w pełni ukształtowaną koncepcją.
W procesie jej krystalizowania się doświadczenia zdobywane w Stargardzie mają
wyjątkowo duże znaczenie.
Zasadniczym elementem idei mieszkalnictwa wspomaganego jest dążenie
do stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków dla samodzielnego i niezależne
go życia. Na stopień samodzielności wpływają posiadane umiejętności, sprawności
i zdolności do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych oraz poziom uzyskiwanego wsparcia. Niezależność (autonomia) osoby polega na zdolności i możliwości decydowania o sobie, dokonywania niezależnych wyborów oraz radzenie sobie
w konkretnych sytuacjach. Rehabilitacja społeczna dotyczy wszystkich tych atrybutów w połączeniu ze zdolnością do uczenia się na podstawie codziennych doświadczeń. Wspomaganie osoby niepełnosprawnej musi zatem obejmować wspieranie jej
w tych wymiarach.
Należy pamiętać, że osiągana w procesie uczenia się poprawa funkcjonowania
osoby niepełnosprawnej intelektualnie wymaga zastosowania specjalnego trybu. Powinien on uwzględniać fakt, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną muszą
uczyć się przede wszystkim w sytuacjach praktycznych – poprzez osobiste przeżycia
i doświadczenia, wykonywane działania i powtarzanie czynności. Mają one bowiem
trudności w przyswajaniu wiedzy w „sposób teoretyczny”, z wyciąganiem wnio
sków, z wykorzystywaniem dawniej opanowanej wiedzy, a więc i z zastosowaniem
w nowych sytuacjach wcześniej wyuczonych sprawności. Drogą nauczania prakty
cznego osoby niepełnosprawne mogą zdobywać coraz większą wprawę, umiejętności, śmiałość i odwagę, a nawet w pewnym zakresie wyrabiać w sobie trwałe nawyki.
Trzeba również pamiętać, że będąca efektem rehabilitacji poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, nie jest równoznaczna z pozbyciem się niepełnosprawności. Niepełnosprawność intelektualna polega na ograniczeniu zdolności:
rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego,
36
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rozumienia złożonych kwestii i szybkiego uczenia się, a także utrzymania w pamięci raz przyswojonych „zasobów”. Oznacza to, że systematyczne powtarzanie
wyuczonych zachowań i aktywności jest warunkiem koniecznym utrwalenia przez
osoby z niepełnosprawnością intelektualną nowych jakości w ich funkcjono
waniu. W tym sensie rehabilitacja społeczna tych osób musi mieć charakter ciągły
i permanentny. Jest to następstwo biologicznej natury upośledzenia (wynikającego
z nieprawidłowej budowy lub urazu ośrodkowego układu nerwowego), którego nie
da się usunąć – podobnie, jak nie może odrosnąć amputowana kończyna. W przypadku innych niepełnosprawności, biologiczne deficyty można często kompensować środkami technicznymi, np. protezą lub aparatem słuchowym. W przypadku
osób niepełnosprawnych intelektualnie nie jest to możliwe. Jedyną, dostępną formą wyrównania ich „braków” jest systematyczne i coraz szersze wspieranie ich
w codziennym życiu, funkcjonowaniu podstawowym, w uczeniu coraz to nowych
umiejętności, w przygotowywaniu do radzenia sobie w coraz bardziej skompliko
wanych sytuacjach.
Stargardzkie doświadczenia w zakresie powołania i funkcjonowania mieszkalnictwa wspomaganego nabierają znaczenia w kontekście art. 19 ratyfikowanej
przez Polskę we wrześniu 2012 r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
W artykule tym, zatytułowanym „Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu
w społeczeństwo” stwierdza się:
„Państwa Strony niniejszej konwencji uznają równe prawo wszystkich osób
niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie, wraz z prawem dokonywania ta
kich samych wyborów, na równi z innymi osobami, oraz podejmą efektywne i odpo
wiednie środki w celu ułatwienia pełnego korzystania przez osoby niepełnosprawne
z tego prawa oraz ich pełnej integracji i pełnego udziału w życiu społeczeństwa,
w tym poprzez zapewnienie, że:
(a) osoby niepełnosprawne będą miały możliwość wyboru miejsca zamieszkania
i podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim będą mieszkać, na zasadzie równości
z innymi osobami, a także, że nie będą zobowiązywane do mieszkania w szcze
gólnych warunkach,
(b) osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do szerokiego zakresu usług świa
dczonych w domu, w miejscu zamieszkania i innych usług wsparcia świadczonych w ramach społeczności lokalnej, w tym do pomocy osobistej niezbędnej do
życia w społeczności i integracji społecznej, która także pozwoli na zapobieganie izolacji i segregacji społecznej,
(c) świadczone w społeczności lokalnej usługi i urządzenia dla ogółu ludności będą
dostępne dla osób niepełnosprawnych, na zasadzie równości z innymi osobami
oraz będą odpowiadać ich potrzebom.”69.38
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Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
wdrażane w Stargardzie Szczecińskim z pewnością, w swym zasadniczym wymia
rze, nie jest – w przeciwieństwie do mieszkalnictwa chronionego – formą opieki
i pomocy społecznej. Jest ono przede wszystkim formą aktywnej rehabilitacji pro
wadzonej w ramach społeczności lokalnej, formą zintegrowanego, samodzielnego i niezależnego (choć wspomaganego) życia osoby niepełnosprawnej. Głównymi adresatami funkcjonującego w Stargardzie mieszkalnictwa wspomaganego nie
są osoby w ciężkim położeniu. Nie służy ono „wydobywaniu ich” z trudnej sytuacji bytowej lub osobistej. Mieszkalnictwo wspomagane w Stargardzie, zgodnie
z przyjętymi założeniami, jest adresowane w pierwszym rzędzie do „godnie żyjących” i aktywnych (także zawodowo) osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jego
przeznaczeniem jest stworzenie im warunków do osobistego rozwoju oraz prowadzenia samodzielnego i niezależnego życia. Szczegółowe porównanie stargardzkiego modelu mieszkalnictwa wspomaganego z mieszkalnictwem chronionym przedstawiono w tabeli 3.
„Inicjatywa budowy mieszkań zrodziła się przede wszystkim z potrzeby zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych osobom niepełnosprawnym intelektualnie, które do tej pory albo żyły samotnie, albo też rodzice tych osób osiągnęli
podeszły wiek. Korzyści płynące z realizacji tego projektu wydawały się oczywiste
– własne mieszkanie zabezpieczające starość, usamodzielnienie, zaspokojenie potrzeb psychicznych, takich jak zadowolenie, spokój, komfort psychiczny, czyli odejście od zinstytucjonalizowanych form opieki na rzecz działań, które pozwolą oso
bie niepełnosprawnej na samodzielne i niezależne życie w warunkach domowych,
w otwartym środowisku.” (wywiad z Kazimierzem Nowickim, przewodniczącym
Zarządu Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim).
Stargardzkie mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną powstało w latach 1999 - 2004. Obejmuje 33 mieszkania w trzech
lokalizacjach, po 11 w każdej. Dwie z tych lokalizacji to klatki mieszkaniowe
w dwóch różnych, ale sąsiadujących ze sobą osiedlowych, wieloklatkowych blokach. W tych specjalnie zaprojektowanych klatkach, na każdej z czterech kondygnacji znajdują się po trzy odrębne, samodzielne mieszkania oraz obszerny pokój
o charakterze jadalni – salonu z aneksem kuchennym. Każde z mieszkań składa się
z indywidualnego pomieszczenia mieszkalnego i dużej łazienki z prysznicem, umywalką i miską ustępową. W każdej z dwóch klatek dwunaste mieszkanie przeznaczo
ne jest dla asystenta. W piwnicy jednej z klatek zaaranżowano pomieszczenie
klubowe ze stołem bilardowym. Trzecia lokalizacja to parterowy, przystosowany
do potrzeb osób z głębszymi niepełnosprawnościami (w tym sprzężonymi) pensjonat,
w którego części centralnej znajduje się pokój o charakterze jadalni-salonu z aneksem kuchennym, natomiast w dwóch skrzydłach (męskim i żeńskim) usytuowane są
samodzielne, funkcjonalnie podobne do lokali w blokach, mieszkania.
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Co czwarty uczestnik „systemu stargardzkiego” jest lokatorem mieszkań
wspomaganych. Są to osoby w wieku od 24 do 59 lat. Podstawową grupę tworzą
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (siedemnaście osób). Wśród lokatorów
jest również dziesięciu pracowników „Centralnej Kuchni” i sześcioro podopiecz
nych środowiskowego domu samopomocy. Przeważają mężczyźni – jest ich dwu
dziestu jeden. Spośród mieszkańców tylko dwoje nie ma rodziców, jedenaście osób
ma matkę lub ojca, a dwadzieścia – oboje rodziców. W przeważającej większości
rodzicami lokatorów MW są osoby w zaawansowanym wieku.

Powstanie i funkcjonowanie „systemu stargardzkiego”

113

Tabela 3. Porównanie stargardzkiego modelu mieszkalnictwa wspomaganego
z mieszkalnictwem chronionym

Mieszkalnictwo chronione w świetle
obowiązujących przepisów

Mieszkalnictwo wspomagane
w Stargardzie Szczecińskim70

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką
specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt
w placówce zapewniającej całodobową
opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia
warunki samodzielnego funkcjonowania
w środowisku, w integracji ze spo
łecznością lokalną71.

Mieszkanie wspomagane jest trwałą formą
godnego, samodzielnego i niezależnego
życia aktywnych (również zawodowo)
osób z niepełnosprawnością intelektualną,
umożliwiającą i stymulującą ich rozwój,
a także kontakty społeczne oraz integrację
ze społecznością lokalną.

Pobyt w mieszkaniu chronionym może
być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowa
niu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym
przez placówkę całodobowej opieki,
w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej
pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, zakład dla nieletnich,

W
mieszkalnictwie
wspomaganym
osoba niepełnosprawna nie ma przy
znawanego pobytu w mieszkaniu lecz
podpisuje umowę najmu lokalu (umowa
cywilno-prawna). Nabywa ona status lokatora posiadającego administracyjną
decyzję o przydziale mieszkania. Jest
w nim zameldowana, płaci ustalony
czynsz oraz zawiera umowy na dostawę mediów. Jest więc podmiotem umowy, a nie podopiecznym, który podlega
czasowemu skierowaniu, procedurom

Opracowano na podstawie zebranych materiałów badawczych oraz: Nowicki K.: Mieszkalnictwo wspomagane ważnym ogniwem rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie,
Materiały konferencyjne, Stargard Szczeciński, 2012
71
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593 z późn. zm.,
Art. 53, ust. 2
70
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a także cudzoziemcowi, który uzyskał
w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą72.

i regulaminowi oraz decyzjom zespołu
profesjonalistów.
Najemcą mieszkania wspomaganego
może być tylko uczestnik „systemu stargardzkiego”.

Decyzję o skierowaniu do korzystania ze
wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się osobom pełnoletnim na czas
określony. Wyjątkowo osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku, osobom
niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom chorym,
w uzasadnionych przypadkach, może być
wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym na czas nieokreślony73.

Korzystanie z mieszkania wspomaganego
nie ma charakteru pobytowego – okresowego lub na czas nieokreślony. Miesz
kanie wspomagane jest stałym, bezterminowym miejscem zamieszkania osoby
niepełnosprawnej, miejscem jej samorealizacji.

Decyzję o skierowaniu do korzystania
ze wsparcia w mieszkaniu chronionym
podejmuje jednostka organizacyjna pomocy społecznej prowadząca mieszkanie
chronione lub zlecająca prowadzenie
mieszkalnictwa chronionego. Korzystanie
ze wsparcia w mieszkaniu chronionym,
prowadzonym przez niepubliczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej
niedziałające na zlecenie i organizacje
pożytku publicznego niedziałające na zlecenie, odbywa się na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z osobą korzystającą z pobytu w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym74.

Decyzję wskazującą nowego lokatora
mieszkania wspomaganego podejmuje
Zarząd Koła PSOUU.
Właścicielem wynajmowanych mie
szkań jest Gmina-Miasto Stargard Szcze
ciński. Na podstawie zawartej z władzami
samorządowymi umowy, mieszkaniami
dysponuje Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (STBS). To wła
śnie Towarzystwo podpisuje z lokatorem
umowę najmu (dokładnie podnajmu).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593 z późn. zm., Art. 53, ust. 1
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań
chronionych, Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 305, par. 3 ust. 1 i 2
74
Ibidem, par. 3 ust. 3 i par. 5
72
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Jedno mieszkanie chronione przeznaczone
jest dla nie mniej niż trzech osób a mini
malna powierzchnia użytkowa dla jednej
osoby nie może być mniejsza niż 12 m2 75.

Mieszkania wspomagane w Stargardzie są
mieszkaniami samodzielnymi.

W jednym mieszkaniu chronionym
świadczone jest wsparcie skierowa
ne do osób o zbliżonych potrzebach,
z uwzględnieniem możliwości realizacji
celów wsparcia76.

Mieszkania wspomagane w Stargardzie są
mieszkaniami samodzielnymi, z których
korzystają osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, w związku z czym problemy
i trudności związane z właściwym dobo
rem lokatorów do jednego mieszkania nie
występują.

Wyposażenie pomieszczeń i pokoi mieszkalnych uwzględnia podstawowe potrzeby
i możliwości osób skierowanych77. Mieszkańcy posiadają niewiele własnych przedmiotów.

Wyposażenie mieszkania jest indywidual
ną sprawą każdego lokatora. Umeblowanie
i własne przedmioty wybiera on według
gustu. Projekt architektoniczny pomieszczeń uwzględnia potrzeby ich przyszłych
użytkowników (m.in. celowo nie doprowadzono do lokali instalacji gazowej).

Mieszkanie chronione, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, ma kuchnię lub wnękę
kuchenną, łazienkę, wydzielony ustęp lub
miskę ustępową w łazience oraz przestrzeń
komunikacji wewnętrznej78.

Każde samodzielne mieszkanie wspoma
gane, oprócz indywidualnego pomieszcze
nia mieszkalnego, ma dużą łazienkę z pry
sznicem i miską ustępową oraz dostęp do
wspólnego dla trzech mieszkań, obszernego
pokoju o charakterze jadalni-salonu z aneksem kuchennym.

Nieobecność w mieszkaniu chronionym
musi zostać usprawiedliwiona79.

Lokatorzy nie mają obowiązku usprawie
dliwiania nieobecności we własnym
mieszkaniu, choć istnieje zwyczaj informowania o planowanej nieobecności.

Ibidem, par. 6 ust. 1 i 2
Ibidem, par. 6 ust. 1
77
Ibidem, par. 6 ust. 2
78
Ibidem, par. 6 ust. 3
79
Ibidem, par. 3 ust. 4
75
76
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Pobyt w mieszkaniu chronionym jest
odpłatny. Opłatę za pobyt w mieszka
niach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną,
uwzględniając przyznany zakres usług.
Rada powiatu lub rada gminy w drodze
uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego80.
Powszechnie przyjmowaną zasadą przy ustalaniu opłaty dla konkretnej
osoby jest uzależnienie jej wysokości od
procentowego stosunku pomiędzy dochodem osiąganym a tzw. kryterium dochodowym, ustalonym zgodnie z art.8 ust.1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby osiągające dochody w wysokości 200 proc. kryterium dochodowego płacą pełny wymiar czynszu.
W pobieranych opłatach bywa uw
zględniana liczba osób przebywająca
w mieszkaniu chronionym.

Koszty ponoszone przez osoby niepeł
nosprawne w mieszkalnictwie wspo
maganym są następujące: 1) kaucja
od wprowadzającego się (w wysokości
ok. 3600 zł; płacili ją lokatorzy mieszkań
osiedlowych) lub tzw. partycypacja budo
wlana (wpłacana za mieszkania w pen
sjonacie; w wysokości ok. 22 000 zł);
2) czynsz – ok. 360 zł miesięcznie;
3) świadczenia (woda, CO) – ok. 180 zł
miesięcznie; 4) inne opłaty (energia, tv kablowa) – ok. 25 - 40 zł miesięcznie.
Osoby uzyskujące niskie dochody
mogą korzystać z dodatków mieszkaniowych z pomocy społecznej, które wynoszą od 100 do 300 zł. Drugą formą pomocy jest obniżka czynszu wprowadzona
w 2010 r. przez Radę Miasta. Ulga zależy
od wysokości uzyskiwanych dochodów
i wynosi ok. 100 - 150 zł.
Miesięczne wydatki mieszkaniowe lo
katorów, których jedynym dochodem jest
renta socjalna wynoszą 150 - 180 zł. Mie
sięczne wydatki mieszkaniowe osób zatrudnionych w stargardzkim ZAZ wynoszą
250 - 320 zł. Lokatorzy, których dochód
przekracza kryterium dochodowe płacą
czynsz w pełnym wymiarze.
Niektórzy lokatorzy ponoszą także
dodatkowe opłaty z tytułu świadczonych
im specjalistycznych usług opiekuńczych.
Ich wysokość również jest uzależniona
od wysokości dochodu i przyznanego
z pomocy społecznej świadczenia w for
mie dodatku mieszkaniowego.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593 z późn. zm.,
Art. 97
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Można stwierdzić, że wydatki
mieszkaniowe ponoszone przez osoby
korzystające z pobytu w mieszkaniach
chronionych i lokatorów samodzielnych
mieszkań wspomaganych są podobnej wysokości.
Osoba korzystająca ze wsparcia w mieszkaniu chronionym ma obowiązkowy
program rehabilitacji. Opracowują go
wspólnie pracownik socjalny, osoba
korzystająca ze wsparcia w mieszkaniu
chronionym lub jej przedstawiciel ustawowy i osoba odpowiedzialna za realizację programu usamodzielniania lub programu wspierania81.

W mieszkaniu wspomaganym, jego lokator
mieszka i odpoczywa w warunkach takich
jak we własnym domu i nie jest objęty
żadnym obowiązkowym programem rehabilitacji. Mieszkanie wspomagane nie jest
placówką, dlatego nie mogą odbywać się
w nim zajęcia rehabilitacyjne. W miesz
kalnictwie wspomaganym rehabilitacja
społeczna jest wspieraniem funkcjono
wania, które polega na uczeniu się i doskonaleniu umiejętności oraz wdrażaniu
i praktykowaniu zasad samodzielnego życia
i współżycia społecznego.

W mieszkalnictwie chronionym prowadzo
ne są zadania z zakresu pracy socjalnej,
poradnictwa specjalistycznego oraz szeroki zakres rehabilitacji społecznej (obejmujący naukę lub utrzymywanie poziomu
sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów
społecznych, pełnienia ról społecznych)82.
W sytuacji obowiązkowej realizacji tych
zadań, nadzorowanych przez opiekuna
usamodzielnienia, mieszkania chronione
nabierają charakteru placówki pobytowo-rehabilitacyjnej.

W mieszkalnictwie wspomaganym prowa
dzone są jedynie takie działania rehabilitacyjne, które ograniczają się wyłącznie
do wspierania osób niepełnosprawnych
w wykonywaniu przez nich codziennych
czynności i pełnieniu ról: mieszkańca, konsumenta, płatnika, pacjenta, obywatela,
pracownika itp. Działania te mają na celu
wspomaganie osoby niepełnosprawnej
w samodzielnym życiu oraz w życiu wspólnoty.
Lokatorzy mieszkań wspomaganych
korzystają z dostosowanych do ich potrzeb

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie mieszkań
chronionych, Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 305, par. 4 ust. 2
82
Ibidem, par. 2 ust. 2
81
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zajęć rehabilitacyjnych w placówkach „systemu stargardzkiego” – ZAZ, WTZ, ŚDS.

Wsparcie świadczone w mieszkaniach
chronionych obejmuje pomoc w: przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,
realizacji kontaktów społecznych, zago
spodarowaniu czasu wolnego, w tym
z wykorzystaniem usług dostępnych
w środowisku lokalnym, ubieganiu się
o uzyskanie mieszkania83.

Wsparcie świadczone w mieszkaniach
wspomaganych obejmuje także (jeśli istnieje taka potrzeba) pomoc w: troszczeniu
się o zdrowie, dbaniu o ubranie, czystość
lokalu i porządek w rzeczach, przemiesz
czaniu się, wykonywaniu czynności życia
codziennego, w realizacji kontaktów spo
łecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego – także z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym.

Wsparcie polegające na pomocy w przemieszczaniu się i wykonywaniu czynności
niezbędnych w życiu codziennym po
winna być świadczona nie krócej niż trzy
godziny dziennie przez siedem dni w tygodniu84.

Wsparcie w przemieszczaniu się i wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu
codziennym jest dostosowane do indywidualnych potrzeb lokatorów mieszkań
wspomaganych i dostępne dla nich przez
całą dobę.

Osoba korzystająca ze wsparcia w mieszkaniu chronionym ma swojego opiekuna
usamodzielnienia (odpowiedzialnego za
realizację programu usamodzielniania
lub programu wspierania) wyznaczonego
przez podmiot prowadzący mieszkanie
chronione85.

W mieszkalnictwie wspomaganym nie
istnieje stanowisko opiekuna nadzorującego realizację obowiązkowego programu rehabilitacji. Wsparcie w ramach
mieszkalnictwa wspomaganego udzielane
jest podczas codziennych czynności przez
asystentów osoby niepełnosprawnej.

Funkcjonowanie mieszkań chronionych
opiera się na szczegółowych regulami
nach zatwierdzanych przez kierownictwo
podmiotów prowadzących mieszkania

W mieszkalnictwie wspomaganym nie
obowiązuje żaden regulamin. Jego funkcjonowanie określane jest wypracowa
nymi wspólnie przez mieszkańców

Ibidem, par. 2 ust. 2
Ibidem, par. 2 ust. 3
85
Ibidem, par. 4 ust. 2
83
84
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chronione86. Styl życia mieszkańców dopasowany jest do obowiązującego regulaminu.

i personel „prawami zwyczajowymi”,
przyswojonymi przez mieszkańców zasadami współżycia. Autentyczność wymagań
dotyczących przestrzegania reguł życia
społecznego ma ogromną siłę motywującą
w kształtowaniu zachowań mieszkańców.
O swoim stylu życia lokatorzy decydują indywidualnie, zależnie od preferencji oraz
akceptowanych norm.

Wsparcie świadczone w mieszkaniach
chronionych zapewniają w szczególności: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, asystent osoby niepełnosprawnej,
opiekun87.

Charakter mieszkalnictwa wspomaga
nego, a także fakt, że jest ono ogniwem
szerszego systemu rehabilitacji, pozwalają
na ograniczenie liczebności obsługującego je personelu. Inne są także: charakter, rola i zadania personelu. W miesz
kalnictwie wspomaganym zatrudnieni
są tylko asystenci osób niepełnosprawnych intelektualnie (jedynie w pensjonacie przeznaczonym głównie dla osób
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
wymagających większej opieki i pomocy dodatkowo zatrudnione są opiekunki
nocne i sprzątaczka). Z usług psychologa,
terapeutów i pracowników administracyjnych lokatorzy korzystają w placówkach:
ZAZ, WTZ, ŚDS. Łącznie, kadra mieszkal
nictwa wspomaganego liczy dziesięciu
asystentów zatrudnionych na dziewięciu
etatach, którzy wspierają trzydzieści trzy
osoby niepełnosprawne. Najliczniejszy
zespół pracuje w pensjonacie, gdzie osoby

Do sformułowania tego stwierdzenia upoważnia analiza udostępnianych przez władze samorządowe
na stronach internetowych dokumentów dotyczących funkcjonowania mieszkań chronionych.
87
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie mieszkań
chronionych, Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 305, par. 2, ust. 5
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najgłębiej upośledzone wspiera pięciu asystentów zatrudnionych na czterech etatach,
dwie opiekunki nocne i jedna sprzątaczka.
Wśród dziesięciu asystentów jest trzech
koordynatorów sprawujących nadzór
w poszczególnych lokalizacjach – w dwóch
klatkach oraz w pensjonacie.

Sposób finansowania budowy mieszkań wspomaganych w Stargardzie
Szczecińskim oparto na następującym modelu: 70 proc. kosztów budowy
to preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zaś 30 proc. – to
tzw. środki własne, czyli lokalnego samorządu, Stargardzkiego TBS, organizacji pozarządowych, przyszłych najemców oraz darczyńców.
Analiza wydatków ponoszonych ze środków publicznych na funkcjonowanie
w Stargardzie Szczecińskim mieszkalnictwa wspomaganego wykazuje,
że kształtują się one obecnie na poziomie około 465 tys. zł. w skali roku. Ozna
cza to, że średni, miesięczny koszt pobytu jednego lokatora MW wynosi
ok. 1400 zł. Jest to kwota dwuipółkrotnie niższa, aniżeli wydatki ponoszone
na sfinansowanie miesięcznego pobytu jednego mieszkańca w domu pomocy
społecznej, które kształtują się na poziomie ok. 3500 zł. Dla mieszkalnictwa chro
nionego jeszcze takich analiz nie przeprowadzono. Rozwiązanie stargardzkie proponuje więc osobom niepełnosprawnym – za zdecydowanie niższą cenę o wiele lepszą sytuację mieszkaniową i związane z nią warunki życia. Źródłami finansowania
mieszkalnictwa wspomaganego, poza czynszem i opłatami uiszczanymi przez lokatorów, są środki pochodzące z:
• Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych (w 2012 r. to
51 proc. środków); środki z PFRON wykorzystywane są na prowadzenie ciągłej
rehabilitacji społecznej obejmującej nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie
umiejętności: samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych, praktycznego radzenia sobie w codziennych sytuacjach
życiowych oraz w obszarze relacji interpersonalnych, jak również trening zachowań społecznych;
• Urzędu Miejskiego (34 proc.); środki z UM wykorzystywane są na świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych;
• Powiatowego Urzędu Pracy (9 proc.); środki z PUP wykorzystywane są
na wynagrodzenia personelu pomocniczego (dyżurne nocne i sprzątaczka);
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Koła PSOUU (6 proc.); środki z Koła wykorzystywane są na pokrycie kosztów
administracyjnych.

Źródła finansowania nie są stałe. Należy się o nie ubiegać co roku składając
odpowiednie wnioski o dofinansowanie w ramach różnych projektów. Sytuacja
ta jest czynnikiem poważnych problemów w funkcjonowaniu mieszkalnictwa
wspomaganego, m.in. o charakterze organizacyjnym i kadrowym.
Analiza procesu rozwoju i funkcjonowania mieszkalnictwa wspomaganego
w Stargardzie wykazuje ogromną rolę, którą odegrała w nim partnerska współpraca między stargardzkim Kołem PSOUU, władzami samorządowymi Gminy-Miasta
Stargard Szczeciński oraz Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Współpracę tę rozwijano na podstawie stosownych porozumień. Wspólnie, ale
z inicjatywy Koła – pomysłodawcy projektu, przygotowany został (w 1998 r.) specjalny program pod nazwą „Bez barier”, którego celem było wybudowanie mieszkań w pełni przystosowanych do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Był on oryginalnym, nie spotykanym wcześniej w kraju, pomysłem
na skuteczne rozwiązanie problemu mieszkaniowego osób znajdujących się w trudnym położeniu. Odniósł sukces i zapoczątkował w Stargardzie realizację innych programów, z których skorzystały inne środowiska społeczne: osoby niepełnosprawne
z dysfunkcją ruchową, osoby w zaawansowanym wieku, wychowankowie domów
dziecka i rodzin zastępczych.
Podział zadań i obowiązków w rozwijaniu i funkcjonowaniu mieszkalnictwa
wspomaganego pomiędzy jego partnerami ukształtował się następująco:
1) Stargardzkie Koło PSOUU odpowiada za:
• wybór najemców lokali mieszkalnych;
• pomoc w indywidualnych przypadkach w uzyskaniu środków finansowych
na partycypację i kaucję;
• w sytuacji rezygnacji z najmu mieszkania przez najemcę – wskazanie kolejnego
najemcy;
• sprawowanie opieki nad zasobem mieszkaniowym;
• ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo lokatorów z niepełnospraw
nością intelektualną;
• czuwanie nad wszelkimi płatnościami ze strony lokatorów;
• zatrudnienie profesjonalnej kadry;
• świadczenie usług opiekuńczych.
2) Stargardzki TBS odpowiada za:
• przygotowanie dokumentacji technicznej budynku przystosowującej mieszkanie do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
• zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji w wysokości
70 proc. wartości przedsięwzięcia;
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• realizację budowy;
• zawarcie ze wskazanymi przez Stowarzyszenie osobami umów przedwstępnych
o najem mieszkań oraz umów partycypacyjnych lub zawarcie z Gminą-Miasto
Stargard Szczeciński umów najmu tych mieszkań w celu ich dalszego podnajmu
osobom fizycznym;
• na etapie eksploatacji – dostosowywanie się do potrzeb lokatorów objętych programem „Bez Barier” w ramach porozumień ze Stowarzyszeniami;
• inicjowanie zmian w uregulowaniach lokalnych i centralnych uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.
3) Do zadań Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego należy:
• zawieranie ze Stargardzkim TBS Sp. z o. o. umów najmu lokali w celu ich dalszego podnajmu osobom niepełnosprawnym;
• wspomaganie finansowe Koła PSOUU w związku z funkcjonowaniem mieszkalnictwa;
• zlecanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia usług opiekuńczych wobec lokatorów do nich uprawnionych;
• pomoc w przypadku wyprowadzenia lokatora do innego mieszkania;
• kreowanie polityki czynszowej opartej na dostosowaniu obciążeń finansowych
do zamożności lokatorów (system zniżek czynszowych). Podkreślenia wymaga
fakt, że właśnie z myślą o lokatorach mieszkań wspomaganych Gmina-Miasto
Stargard Szczeciński wprowadziła odstępstwo od zasady, iż nie można łączyć
pomocy w formie obniżek czynszu z dodatkiem mieszkaniowym. W Stargardzie, lokatorzy mieszkań wspomaganych mogą korzystać jednocześnie z obu rodzajów wsparcia. Przyjęte rozwiązanie znacznie ułatwia lokatorom utrzymanie
swoich mieszkań.
Dla funkcjonowania mieszkalnictwa wspomaganego kluczowe znaczenie
ma jakość i organizacja pracy obsługującej go kadry. Obecnie liczy ona dziesięciu
asystentów osoby niepełnosprawnej (pracujących w wymiarze dziewięciu etatów)
zorganizowanych w dwóch zespołach. Trzech asystentów pełni jednocześnie funkcję koordynatorów. Pierwszy z zespołów, liczący pięciu asystentów (w wymiarze
pięciu etatów, w tym dwóch koordynatorów), zatrudniony jest przy wspieraniu dwu
dziestu dwóch osób zamieszkujących w lokalach osiedlowych. Na jednego asystenta
z zespołu pierwszego przypada średnio 4,4 osoby. Zespół drugi, liczący pięciu asystentów (w wymiarze czterech etatów – w tym jeden koordynator), zatrudniony jest
przy wspieraniu jedenastu znacznie niepełnosprawnych osób ze sprzężonymi kalectwami, zamieszkujących w pensjonacie. W tym przypadku na jednego asystenta
z zespołu drugiego przypada średnio 2,2 osoby. Dodatkowo, w pensjonacie pracują
dwie opiekunki nocne oraz sprzątaczka (są to pracownicy skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy).
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Dwuzespołowa organizacja kadry mieszkalnictwa wspomaganego, dostosowana
do dwóch jego lokalizacji uwzględniających różny stopień upośledzenia lokatorów
i wynikający z tego różny zakres potrzeb opiekuńczych, wpływa na racjonalizację
kosztów obsługi oraz wyższą skuteczność funkcjonowania. Obsługa lokali osiedlo
wych, w których mieszkają osoby niepełnosprawne bardziej zaradne i samodzielne,
może być dzięki zastosowanemu rozwiązaniu znacząco tańsza. Jednocześnie rozwiązanie to tworzy korzystne warunki dla indywidualizacji i elastyczności udzielanego wsparcia – co jest szczególnie istotne w przypadku bardziej niepełnosprawnych mieszkańców pensjonatu.
W opinii kierownictwa Koła PSOUU, pracownicy wykonujący pracę asystenta osoby niepełnosprawnej powinni mieć przede wszystkim predyspozycje osobowościowe do tego zawodu, ale także wyższe wykształcenie. Przekonanie to
wynika z dotychczasowych doświadczeń, które dowodzą, że rola zawodowa asystenta osoby niepełnosprawnej intelektualnie jest o wiele bardziej złożona niż
rola zawodowa asystenta osoby z innym rodzajem niepełnosprawności. Wymaga wyższych kompetencji, odpowiedzialności i zasad moralnych oraz wrażliwości na przestrzeganie praw człowieka niż rola zawodowa asystenta osoby z innym
rodzajem niepełnosprawności. Wykonywanie zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej intelektualnie wiąże się z koniecznością posługiwania się, uzyskiwanym
poprzez kształcenie na poziomie wyższym, teoretycznym przygotowaniem i interdyscyplinarną wiedzą z zakresu m.in. psychologii, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, prawa i nauk społecznych. Ważnymi komponentami postawy moralnej
asystenta osoby niepełnosprawnej intelektualnie są: poszanowanie podmiotowości mieszkańców, uczciwa dbałość o ich interesy, pohamowanie nadopiekuńczości
i tendencji do dominowania. Do cech niezbędnych w wykonywaniu zawodu asystenta tradycyjnie zaliczane są takie cechy, jak: opanowanie i samokontrola, empatia, szacunek dla człowieka, wytrwałość, cierpliwość, zrównoważenie emocjonalne,
samodzielność myślenia i działania, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych
decyzji, umiejętność podporządkowania się, sprawność fizyczna, poczucie humoru,
dyspozycyjność, a także uczciwość. Ważne są także: faktyczne zainteresowanie pracą
asystenta osobistego, a nie jakąkolwiek pracą, postawa życzliwości i akceptacji wobec osób niepełnosprawnych.
Trzeba zauważyć, że w stargardzkim mieszkalnictwie wspomaganym rola asystenta realizowana jest w dwóch, nieco różnych profilach. W stosunku do osób intelektualnie niepełnosprawnych bardziej zaradnych i dobrze komunikujących się,
rolą asystenta jest niemal wyłącznie wspieranie ich w niezależnym funkcjonowaniu
w życiu osobistym. Natomiast w stosunku do osób głębiej upośledzonych i niezaradnych (nierzadko jednocześnie niesprawnych motorycznie i cierpiących na inne
zaburzenia, w tym tzw. trudne zachowania) rola ta w znacznym stopniu polega
na wykonywaniu zadań opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Bywa ona trudniejsza z uwagi
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na to, że osoby te oprócz ograniczonej sprawności często mają utrudniony kontakt
i możliwości porozumiewania się z otoczeniem.
Niemal wszyscy zatrudnieni w mieszkalnictwie wspomaganym asystenci posiadają wykształcenie wyższe. Zdarza się, że Zarząd Koła oferuje to stanowisko
absolwentowi dwuletniej szkoły przygotowującej do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej (w 2006 r. został określony i zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej program nauczania tego zawodu w szkołach policealnych), jednak
taki pracownik jest zobowiązywany do ukończenia w wyznaczonym czasie studiów
wyższych.
Podobnie, jak w przypadku środowiskowego domu samopomocy, tak i w mieszkalnictwie wspomaganym występują problemy ze stabilizacją kadry. Nieuregulowany prawnie status tej formy mieszkalnictwa powoduje, że nie ma ono stałego
finansowania. Pracownikom nie można więc zaoferować pracy na czas nieokreślony.
Pomimo wysokich wymagań dotyczących kwalifikacji i predyspozycji, wynagrodzenia asystentów są skromne – podczas gdy w krajach Europy Zachodniej jest to
dobrze płatny zawód. Jednocześnie, dla niektórych pracowników, z wykonywaniem
zawodu asystenta wiążą się trudne do udźwignięcia przez dłuższy czas napięcia psychiczne. „To zawód, który ma w sobie taki silny dysonans. Najlepiej, żeby wykonywali go ludzie z wyższym wykształceniem z zakresu pedagogiki specjalnej, którzy
rozumieją niepełnosprawność szeroko, z właściwymi predyspozycjami osobowościowymi. Jednocześnie codzienna praca, zwłaszcza z osobami głębiej upośledzonymi,
to w niemałym zakresie proste czynności pielęgniarsko-usługowe. Odczuwa się dy
sonans pomiędzy posiadanym wyższym wykształceniem a rolą „służebną”, którą
niektórzy odbierają jako rolę „służącego” i jest to wtedy dla nich, zwłaszcza dla
młodych, trudne do zniesienia.” (wywiad z asystentem osoby niepełnosprawnej –
koordynatorem).
Typowe, codzienne zadania, które musi wykonywać asystent osoby niepełnosprawnej w mieszkalnictwie wspomaganym to:
• zapewnienie niepełnosprawnym lokatorom bezpieczeństwa – w tym zwłaszcza
czuwanie i ewentualne interwencje związane z ich stanem zdrowotnym (np.
z atakami epilepsji);
• zapewnienie prawidłowej dbałości o zdrowie (trening samokontroli zdrowia,
wizyty lekarskie, zażywanie leków itp.) – w tym szczególnie podawanie leków
(w pensjonacie) lub dozór nad systematycznym braniem leków przez lokatora
(w mieszkaniach osiedlowych);
• pomoc w utrzymywaniu higieny i w samoobsłudze. Może to być pomoc
bezpośrednia – np. wobec niektórych mieszkańców pensjonatu – mycie,
ubieranie, karmienie. Jednak w przypadku większości lokatorów ma ona charakter wspierającego nadzoru – w tym przypominania „z odpowiednim wyprzedzeniem” o potrzebie zakupu środków higienicznych i kosmetycznych;
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pomoc w utrzymaniu czystości i porządku w mieszkaniach, odzieży, obuwia itp.
W pensjonacie zadania te (pranie, prasowanie) wykonują opiekunki w trakcie
nocnych dyżurów;
angażowanie lokatorów do prac związanych z utrzymaniem otoczenia pensjonatu i klatek (koszenie trawy w ogrodzie, podlewanie kwiatów itp.) – jako propozycja na spędzenie wolnego czasu i działanie na rzecz “wspólnego dobra”;
pomoc w przygotowaniu mieszkańców do wyjścia do placówek, do zakładu
aktywności zawodowej lub indywidualnych i grupowych wyjść prywatnych
(budzenie, organizacja i spożycie śniadania, przygotowanie drugiego śniadania,
pomoc w ubieraniu). „Pracownicy „Centralnej Kuchni” mają duże poczucie
obowiązku, budzą się i wychodzą sami. Ale do warsztatu o szóstej rano budzę
ja. Daję im pół godzinki, potem schodzę i sprawdzam, czy ubrali bieliznę, którą
mieli przygotowaną. Wtedy też podaję leki. Trzeba dopilnować momentu wyjścia, bo niektórzy nie znają się na zegarku” (wywiad z asystentką osoby niepełnosprawnej – koordynatorem).
pomoc w przygotowaniu posiłków. W mieszkaniach osiedlowych lokatorzy
są w tym zakresie w zasadzie samodzielni. W pensjonacie wspólne śniadania,
podwieczorki i kolacje przygotowują opiekunki wraz z mieszkańcami. Obiady
lokatorzy mieszkalnictwa wspomaganego zjadają w placówkach lub w ZAZ;
pomoc i towarzyszenie w robieniu zakupów (żywność, artykuły codziennego
użytku). W pensjonacie podstawowe produkty do przygotowania wspólnych
posiłków kupują asystenci. W mieszkaniach osiedlowych niektórzy lokatorzy
są w pełni samodzielni w zakupach, innym trzeba pomóc. „Do niektórych trzeba
wejść, otworzyć szafkę i powiedzieć: nie masz prawie pasty do zębów. Płyn do
prania Ci się kończy, za chwilę będziesz prała i nie będzie w czym. Dezodoranty
także zazwyczaj się sprawdza. Cukier Ci się kończy. Zajrzyj do lodówki, czy
masz czym smarować chleb? Czy mleko jest? Wszystko zapisujemy” (wywiad
z asystentką osoby niepełnosprawnej – koordynatorem). Organizowane są także
wspólne wyjścia do sklepu celem dokonania indywidualnych zakupów przez
mieszkańców;
doradztwo i pomoc w zakupie odzieży oraz artykułów trwałego użytku.
Takiego wsparcia udzielają asystenci w mieszkaniach osiedlowych w sytuacji,
gdy lokatorzy się o nią zwrócą. „Niektórzy robią zakupy z matkami, niektórzy
wolą z nami, a niektórzy nie chcą żadnej pomocy. Przed wyjściem na zakupy
(zazwyczaj wychodzimy z pojedynczymi osobami) ustalamy co komu potrzebne.
Jeżeli doradzam, to z pozycji, że ludzi niezamożnych nie stać na liche produkty,
na podróbki itp. Jak już coś kupujemy, to takie rzeczy aby przez 2 - 3 sezony
pochodzili. Dla naszych podopiecznych ważne jest aby były to modne rzeczy,
widać, że bacznie obserwują, co się nosi. Czasami trzeba zwrócić uwagę, że nie
we wszystkim co modne dobrze się wygląda, ponieważ nie jest się tak szczupłym,
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jak kolega, który kupił sobie właśnie modną kurtkę. Ale ostatecznie wybierają
sami, czasem bywa, że wcale nie po naszej myśli ” (wywiad z asystentką osoby
niepełnosprawnej – koordynatorem);
przygotowywanie propozycji nieobowiązkowych form wspólnego spędzania
czasu wolnego oraz pomoc w udziale w nich (zajęcia na basenie, wspólne spa
cery i wycieczki, wyjścia na mecze koszykówki, do kina itp.). „Na kulturę nie
mają dużo pieniędzy. Wyszukujemy bezpłatne koncerty. Planujemy nie więcej
niż jeden wydatek na miesiąc – np. bilet do kina” (wywiad z asystentką osoby
niepełnosprawnej – koordynatorem);
pomoc w korzystaniu z opieki lekarskiej w publicznych placówkach służby
zdrowia (zamawianie wizyt, pilnowanie terminów wizyt i badań, towarzyszenie
w dojeździe i podczas nich), a także w prywatnych gabinetach lekarskich (sto
matologicznych). Stosowana jest również reguła, że w zakresie leczenia i opie
ki medycznej ważną rolę powinna odgrywać najbliższa rodzina lokatora (jeśli
ją posiada);
inne zadania związane z utrzymaniem kondycji zdrowotnej, co obejmuje
np. tworzenie warunków dla wykonywania zajęć ruchowych, ale także np. wpływanie na sposób odżywiania. „Nie ma chyba rzeczy, której zjeść nie lubią. Pomogliśmy przeprowadzić kurację jednej z lokatorek. Kiedyś ważyła 126 kg, teraz
tylko 94. Jeden z chłopców zrzucił 13 kg i wszystkim się tym chwali” (wywiad
z asystentką osoby niepełnosprawnej – koordynatorem);
utrzymywanie codziennych kontaktów z rodzicami (rodzinami). Większość
lokatorów spędza z nimi soboty i niedziele. W tygodniu, wielu rodziców te
lefonuje dopytując o stan ich dzieci. Utrzymywanie tych relacji obejmuje także
współpracę z częścią rodziców, którzy udzielają kadrze pomocy w wykonywaniu zadań (np. gdy pracownicy przebywają na urlopach);
pomoc w prawidłowym wyliczaniu i regulowaniu należności związanych
z wynajmem i korzystaniem z mieszkania (czynsz, opłaty za wodę, energię
elektryczną itp.) oraz pomoc w kontaktach z urzędami. Niektórzy mieszkańcy
potrafią załatwiać te sprawy samodzielnie, innym trzeba wypisywać blankie
ty. Zadanie to obejmuje także wizyty w TBS i sprawdzanie, czy należności
są prawidłowo regulowane;
pomoc w przechowywaniu pieniędzy z elementami doradztwa, jak racjonalnie
nimi gospodarować. „Przychodzą renty, mam tu zeszyty. Rozmawiamy. Mówię: masz tyle a tyle. Uzbieraliśmy tyle. Co chcesz kupić? Tyle musisz wydać
na bieżąco. Są ci potrzebne nowe ciuchy, buty itp. Powinieneś to kupić. Musisz zapłacić za turnus rehabilitacyjny, jeśli chcesz wyjechać. Na nowy telewizor
będziesz musiał jeszcze trochę poczekać itd. Przyjęłam zasadę, że co tydzień
wpisuję wydatki lokatora. Teraz jest wiele różnych rachunków i paragonów
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i trzeba to systematycznie zapisywać. W czwartki razem przeglądamy zapisane
wydatki, które lokator podpisuje. Zeszyt wydatków jest też codziennie do wglądu” (wywiad z asystentką osoby niepełnosprawnej – koordynatorem).
 wysokiej jakości funkcjonowania i trafności oferty stargardzkiego
O
mieszkalnictwa wspomaganego świadczy to, że lokatorzy powszechnie deklarują
duże zadowolenie a nawet poczucie szczęścia wynikające z faktu samodzielnego
zamieszkiwania. Zjawiskiem incydentalnym są napięcia i konflikty pomiędzy lokatorami. Jednocześnie ukształtowało się w ramach każdej z klatek schodowych oraz
w pensjonacie poczucie wspólnoty, a nierzadko i odpowiedzialności za koleżanki
i kolegów. Wychowanie i formowanie postaw jest procesem ciągłym. „Miałam kiedyś
podopiecznego, który czuł się lepszy, ponieważ pracował w „Centralnej”. Zdarzyło
mu się, że popsuła mu się szafka i nie wiedział, co ma zrobić. Inny chłopak, uczestnik
warsztatu, wziął śrubokręt i naprawił mu tę szafkę. Więc mówię: popatrz kolego,
w czym ty jesteś lepszy? W tym, że umiesz robić pierogi? On ci szafkę naprawił.
Nie ma już teraz takich zachowań – obecnie szanują siebie nawzajem. Mieszkańcy,
którzy są uczestnikami warsztatów, to osoby bardziej chore, na przykład ze względu na tę epilepsję. Jest to problem na przykład w czasie wycieczek. Wtedy zdrowi opiekują się słabszymi. Dzięki takim właśnie relacjom mogliśmy grupą pojechać do Pragi. W grupie było dwóch epileptyków, dwie osoby niemówiące i bardzo
schorowana dziewczyna. Ale tak się wszyscy zjednoczyli, że wszystko ładnie, zgrabnie poszło. Niepotrzebnie się obawiałam.” (wywiad z asystentką osoby niepełnosprawnej – koordynatorem).
Stargardzka forma mieszkalnictwa wspomaganego stworzyła osobom
z niepełnosprawnością intelektualną nowe możliwości dla prowadzenia samodzielnego i niezależnego życia. Stąd też wyjątkowe znaczenie mieszkalnictwa wspomaganego w całości systemu. Forma ta obejmuje nie tylko udostępnione osobom
niepełnosprawnym samodzielne lokale mieszkalne, lecz także różnorodne, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb metody wsparcia, służące tworzeniu
im warunków do normalnego życia. Mieszkalnictwo wspomagane w Stargardzie
Szczecińskim nie jest placówką. Nie ogranicza, nie narzuca „zniewolenia instytucjo
nalnego”, szanuje wolność osoby – każdego mieszkańca i kształtuje jakość ich życia.
W tym sensie odpowiada wymogom Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
w zakresie poszanowania ich prywatności, prawa do wyboru miejsca zamieszkania,
a także umożliwiania osobom niepełnosprawnym osiągnięcie i utrzymanie jak największej samodzielności oraz pełnego uczestnictwa we wszystkich aspektach życia
społecznego.
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6 / ROLA KOŁA PSOUU W ZARZĄDZANIU „SYSTEMEM STARGARDZKIM”
Jak już wspomniano w rozdziale pierwszym, u podstaw „systemu stargardzkiego” leży wypracowana w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koncepcja systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób
z niepełnosprawnością intelektualną, ujmowanego docelowo, jako „spójny zbiór
rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych, dotyczący celów, kompetencji, uprawnień i świadczeń, wzajemnie ze sobą powiązanych funkcjonalnie, dostępnych w sposób ciągły i odpowiadający zróżnicowanym, a także zmieniającym się
potrzebom osoby niepełnosprawnej”88. „System stargardzki” formował się stopniowo dochodząc do obecnej fazy, w której pod względem organizacyjnym przedstawia
sobą wyraźną, odrębną całość złożoną z powiązanych ze sobą i harmonijnie współdziałających elementów – warsztatu terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy, zakładu aktywności zawodowej i mieszkalnictwa wspomaganego.
Jak wiadomo, brakuje obecnie regulacji prawnych umożliwiających rozwijanie,
wdrażanie i funkcjonowanie takich, jak stargardzkie, kompleksowych rozwiązań
w zakresie obsługi lokalnych środowisk osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecny kształt każdego z wymienionych ogniw „systemu” oraz zasady ich finansowania i funkcjonowania wynikają z obowiązujących przepisów dotyczących
każdego z nich z osobna (wyjątkiem jest mieszkalnictwo wspomagane, które jest
rozwiązaniem innowacyjnym i nie posiada jeszcze odrębnych podstaw prawnych).
Pomimo, że poszczególne ogniwa działają na podstawie odrębnych przepisów, to są
one w stanie funkcjonować w sposób systemowy. Jest to możliwe dzięki zarządczej
roli stargardzkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym.
Koło PSOUU jest zatem bardzo ważnym elementem „systemu stargardzkiego”. Wykonuje na jego rzecz szereg złożonych zadań rozwojowych, regulacyjnych
i koordynacyjnych. Należy podkreślić, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie specjalny status i nowatorskie, w porównaniu do innych organizacji osób niepełnosprawnych, podejście do roli Koła w strukturze całego Stowarzyszenia. Koła są jedynymi
terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i mogą uzyskiwać osobowość prawną89. Przyjęte przez PSOUU, zawarte w jego Statucie rozwiązania stworzyły Kołom duże możliwości do samodzielności i podejmowania inicjatyw na rzecz
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realizacji celów Stowarzyszenia. Do koncepcji Koła, które aktywnie i samodzielnie (także samodzielnie finansowo) wypełnia cele PSOUU w środowisku lokalnym
i jednocześnie funkcjonujące w ramach spójnej i świadomej swojej misji organizacji
ogólnokrajowej – dostosowano statutowe formy i środki działania.
Formalnie, do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej dziesięć osób
deklarujących chęć wstąpienia do Stowarzyszenia, z czego dwie trzecie stanowić
muszą rodzice osób z upośledzeniem umysłowym. Członkami Koła mogą być rodzice osób z upośledzeniem umysłowym, osoby z upośledzeniem umysłowym posiadające świadomość członkostwa, członkowie rodzin, opiekunowie prawni oraz
przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra. Kadencja
Zarządu Koła, który liczy od trzech do piętnastu osób w zależności od wielkości
Koła, trwa cztery lata. Zarząd Koła ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką działalność Koła.
Przyjęte przez PSOUU rozwiązania statutowe i regulaminowe90, które określają
status i rolę Koła:
• umożliwiają wszystkim Kołom bliski kontakt z najwyższymi władzami Stowarzyszenia i duży wpływ na ich działalność. Najwyższą władzą PSOUU jest
corocznie zwoływane Zgromadzenie Elektorów, którzy są bezpośrednio wybie
rani na czteroletnią kadencję przez Walne Zebrania Kół;
• umożliwiają Kołom bezpośredni wpływ na program Stowarzyszenia (m.in. poprzez elektorów, których zgromadzenie ustala główne kierunki działania Stowa
rzyszenia);
• zobowiązują Koła do przyjmowania aktywnej strategii oraz programu (opracowywanego na okres czterech lat i okresowo aktualizowanego) wyrównywania
szans osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie działania Koła. Taki
program powinien kompleksowo ujmować działalność Koła i zawierać wszyst
kie cele i zadania związane z potrzebami osób niepełnosprawnych. Powinien
także uwzględniać tworzenie warunków przestrzegania wobec osób z upośledzeniem umysłowym praw człowieka;
• pozwalają Kołom na uzyskanie osobowości prawnej;
• dają zarządom Kół swobodę w określaniu struktury Koła i jego jednostek;
• umożliwiają Kołom samodzielne (z uwzględnieniem naczelnych wartości określonych misją, celami i zadaniami Statutu) tworzenie placówek, służb, sekcji, zespołów i innych form działania oraz uchwalanie przedmiotu, zakresu
i regulaminu ich działalności;
• pozwalają Kołom na samodzielność w pozyskiwaniu środków na działalność,
na pomnażanie i zarządzanie majątkiem i funduszami Koła (zbycie nierucho
mości wymaga uzyskania zgody Zarządu Głównego);
21
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umożliwiają Kołom podejmowanie inicjatyw związanych z pozyskiwaniem dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
umożliwiają Kołom prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych, z której dochód może być przeznaczany wyłącznie
na te cele;
pozwalają Kołom na wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zakładem pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
pozwalają Kołom na samodzielne utrzymywanie i rozwijanie bezpośrednich relacji z władzami lokalnymi i regionalnymi;
zobowiązują Koła do nawiązywania między sobą współpracy na szczeblu lo
kalnym w celu koordynacji współpracy z władzami lokalnymi oraz wspierania
się w realizacji wspólnych zadań oraz korzystania wzajemnie ze swoich struktur;
zobowiązują Koła do nawiązywania między sobą współpracy na szczeblu regionalnym, m.in. dla opracowania wspólnego programu celem przedstawienia go
władzom województwa;
zobowiązują Zarząd Główny Stowarzyszenia do udzielania Kołom pomocy merytorycznej w realizacji zadań statutowych i koordynacji działalności;
pozwalają Kołom na samodzielne rozwijanie inicjatyw dotyczących działań ponadlokalnych oraz bezpośredniej współpracy z partnerami zagranicznymi.

W 2011 r., Koło PSOUU w Stargardzie Szczecińskim liczyło 269 członków,
w tym 120 rodziców osób niepełnosprawnych, 116 osób niepełnosprawnych i 33
pracowników placówek. Pracujący społecznie Zarząd liczył dziewięć osób i składał się z: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika
i czterech członków Zarządu. Osoby funkcyjne tworzyły prezydium Zarządu Koła.
Każdy z niefunkcyjnych członków Zarządu Koła miał pod swoją pieczą jedno
z ogniw „systemu”. Utrzymywał stały kontakt z daną placówką, pomagał w rozwiazywaniu jej codziennych problemów oraz na bieżąco informował Zarząd o jej działalności. Komisja rewizyjna Koła liczyła trzy osoby: przewodniczącego, sekretarza
i członka. Swoją pracę w Zarządzie Koła, jak i w komisji rewizyjnej ich członkowie świadczyli nieodpłatnie. Koło wypełniało obowiązki pracodawcy zatrudniając
w 2011 r. 114 osób stanowiących kadrę placówek oraz załogę zakładu aktywności
zawodowej „Centralna Kuchnia” (łącznie 74 etaty).
Analiza procesu zarządzania „systemem stargardzkim” wykazuje, że kluczo
we pozycje zajmują w nim: przewodniczący Zarządu, Zarząd Koła oraz grupa
złożona z członków kadry kierowniczej poszczególnych ogniw „systemu”, którą dla potrzeb opisu „systemu” nazwano kierowniczą grupą operacyjną. Rekonstrukcja zarządczej roli Koła PSOUU pełnionej w ramach „systemu stargardz
kiego” pozwala zidentyfikować pięć zasadniczych funkcji, w ramach których były
i są realizowane zadania służące rozwojowi i codziennej działalności „systemu”.
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Są to funkcje: rozwojowo-modernizacyjna, koordynacyjno-administracyjna, finansowa, wspierająco-interwencyjna oraz promocyjna.
1. Funkcja rozwojowo-modernizacyjna. Polega na programowaniu, rozwijaniu
i modernizowaniu „systemu” i jego ogniw. Wiodącą rolę w wykonywaniu tej funkcji wypełniają: przewodniczący Zarządu Koła, Zarząd Koła oraz kierownicza grupa
operacyjna. W ramach tej funkcji wyróżnić można następujące zadania:
1.1. prowadzenie prac koncepcyjno-programowych dotyczących rozwoju i modernizacji „systemu”. Zadanie to obejmuje: wypracowywanie koncepcji, przygotowanie opracowań programowych, prowadzenie konsultacji z Zarządem Głównym
PSOUU oraz (jeśli przedsięwzięcie tego wymaga) z otoczeniem instytucjonalnym
„systemu”, współpracę z ekspertami, wyjazdy studyjne oraz przygotowywanie wymaganej dokumentacji. Inspiracją do podejmowania prac programowych w zakresie
rozwoju „systemu” są zmieniające się w czasie potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną a także ujawniające się w trakcie działania „systemu” wymogi
funkcjonowania jego poszczególnych ogniw. Ilustracją realizacji tego zadania jest
opisana wcześniej historia powstawania poszczególnych placówek. W okresie przeprowadzania badania, Koło realizowało inwestycję pod nazwą „Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, który m.in. umożliwi
zatrudnienie osób lekko upośledzonych intelektualnie chorych na epilepsję. W sfe
rze rozważań koncepcyjnych znajdował się także temat zorganizowania placówki
przeznaczonej dla zaawansowanych wiekowo pracowników zakładu aktywności
zawodowej oraz uczestników warsztatu terapii zajęciowej;
1.2. pozyskiwanie partnerów i organizowanie finansów (montaż finansowy) dla
planowanych inwestycji, modernizacji i przedsięwzięć projektowych. Zadanie
to polega m.in. na: nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, przygotowywaniu
i składaniu wniosków, uzyskiwaniu decyzji finansowych lub ich deklaracji. Zbudo
wanie „Ośrodka Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych”
było możliwe dzięki gromadzonym przez Koło przez wiele lat oszczędnościom, ale
także załatwionym dotacjom i uzyskanym kredytom;
1.3. zapewnianie prawnych podstaw dla przedsięwzięć rozwojowych. Zadanie to
obejmuje: uzyskiwanie koniecznych akceptacji, decyzji formalnych, przygoto
wywanie i podpisywanie umów, aktów notarialnych itp. W ramach tego zadania
mieści się także udział przewodniczącego Koła w gremiach konsultujących projekty
ustaw i rozporządzeń;
1.4. podejmowanie i realizacja inwestycji oraz prac modernizacyjnych. Zadanie
to obejmuje: organizację wykonawstwa, nadzorowanie, prowadzenie zakupów in-
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westycyjnych itp. Przykładami prac modernizacyjnych zrealizowanych w 2010 r.
są m.in. zakup dla WTZ urządzeń do pracowni stolarskiej i pracowni witrażu oraz
sprzętu do rehabilitacji ruchowej, zakup dla ZAZ dwóch samochodów dostawczych
Fiat Scudo (leasing) oraz rozbudowa zakładowego systemu telewizji przemysłowej.
2. Funkcja koordynacyjno-administracyjna. Polega na gwarantowaniu przez
Koło prawidłowego działania „systemu”. Wiodącą rolę w wykonywaniu tej funkcji
wypełnia przewodniczący Zarządu Koła, kierownicza grupa operacyjna oraz pracownicy „systemu” – placówek i Koła. W ramach tej funkcji wyróżnić można następujące zadania:
2.1. nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa dotyczących
działania „systemu” i jego poszczególnych ogniw. Przekonującym przykładem
ukazującym duże znaczenie tego zadania są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy dla pracowników ZAZ;
2.2. opracowywanie niezbędnych procedur i nadzorowanie prawidłowego funk
cjonowania ogniw „systemu”. Wymagają tego ujęte m.in. w stosownych rozporządzeniach i dokumentach Stowarzyszenia przepisy regulujące funkcjonowanie placówek, w tym standardy: WTZ, ŚDS oraz ZAZ;
2.3. bieżące, związane z wypełnianiem funkcji administracyjnej, kontakty z otocze
niem instytucjonalnym (m.in. z jednostkami samorządu szczebla miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego);
2.4. utrzymywanie materialno-technicznych zasobów „systemu” (naprawy, remonty). Przykładami prac zrealizowanych w 2010 r. są m.in. ocieplenie i wykonanie elewacji na jednym z budynków WTZ, rozpoczęcie remontu budynku ŚDS,
odnowienie pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych i biurowych w ZAZ oraz
remonty kotłów warzelnych w zakładzie;
2.5. rozwiązywanie bieżących problemów organizacyjnych związanych m.in. z co
dziennym działaniem placówek oraz życiowymi kłopotami uczestników „systemu”
(np. dowóz osób niepełnosprawnych do placówek) i jego pracowników, a także koordynowanie wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw placówek;
2.6. prowadzenie polityki kadrowej, zatrudnianie i szkolenie kadry. Terapeuci placówek są uczestnikami studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz szkoleń
doskonalących umiejętności pracy terapeutycznej. W 2010 r. brali oni udział m.in.
w warsztatach dla instruktorów zajęć artystycznych, w kursach z zakresu metod
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i technik terapii (np. metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, rola asystenta w procesie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, rozwijanie zachowań psychospołecznych) oraz w szkoleniach z zakresu problemów niepełnosprawności (m.in.
seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie).
W związku ze zmianą przepisów, kadra ZAZ była szkolona w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
2.7. przyjmowanie nowych uczestników „systemu”. Zadanie to wykonywane jest
zgodnie z obowiązującymi procedurami przez Zarząd Koła. Jednocześnie, Zarząd
monitoruje sytuację na terenie gminy i powiatu by podejmować interwencje w indywidualnych sprawach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród obecnych uczestników „systemu” znajdują się mężczyźni, którzy żyli w bardzo trudnych
warunkach w pobliskich wsiach, zaś dzięki interwencji Koła mogli przenieść się
do Stargardu i poprawić swą sytuację życiową;
2.8. przenoszenie uczestników „systemu” w jego ramach – umożliwianie drożności
pomiędzy ogniwami „systemu”. W realizacji tego zadania bardzo ważną rolę odgrywa kierownicza grupa operacyjna, która informuje Zarząd Koła o uczestnikach,
którzy powinni otrzymać szansę dalszego rozwoju i zostać przeniesieni do placówki, która lepiej będzie odpowiadała ich aktualnym potrzebom, bądź też o osobach,
które wymagają pobytu w placówce oferującej większy zakres opieki. Stosowne
decyzje Zarząd podejmuje w porozumieniu z opiekunami osób niepełnosprawnych.
Realizując opisywane zadanie, w 2010 r. Zarząd Koła zadecydował o przeniesieniu czterech uczestników WTZ do pracy w ZAZ „Centralna Kuchnia” oraz jednego
(ze względu na stan zdrowia) z WTZ do ŚDS;
2.9. komunikowanie się oraz uzgodnienia z rodzicami i opiekunami uczestników
„systemu”. Koło umożliwia rodzicom i opiekunom pełny wgląd w działalność placówek, zaś jego pracownicy na bieżąco informują ich o problemach związanych
z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w zajęciach prowadzonych przez placówkę (ŚDS, WTZ), z wykonywaniem pracy w ZAZ lub z zamieszkiwaniem w MW;
2.10. obsługa administracyjna „systemu”. Z uwagi na skalę „systemu stargardzkiego” i warunki jego funkcjonowania jest to zadanie, którego realizacja wymaga
kompetencji oraz dużego doświadczenia. Zadanie, obejmujące także wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, realizowane jest przez sekretariaty: Koła oraz
poszczególnych placówek.
3. Funkcja finansowa. Polega na pozyskiwaniu i prawidłowym wykorzystywaniu
środków finansowych oraz wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych „syste-
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mu”. Wiodącą rolę w wykonywaniu tej funkcji wypełnia przewodniczący Zarządu
Koła, kierownicza grupa operacyjna oraz pracownicy „systemu” (placówek i Koła).
W ramach tej funkcji wyróżnić można następujące zadania:
3.1. pozyskiwanie dotacji krajowych. Dotacje stanowią główne źródło przychodów
Koła. W 2010 r. wyniosły one 2771 tys. zł, czyli 53,6 proc. łącznej kwoty przychodów Koła, a w 2011 r. 3468 tys. zł., tj. 63,3 proc. łącznej kwoty przychodów. Są pozyskiwane m.in. z samorządów: gminnego i powiatowego, z samorządu województwa oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Ich pozyskiwanie przez Koło przebiega w ramach obowiązujących przepisów i procedur. Nierzadko wymaga udziału w konkursach o środki krajowe, z czym wiąże się
wymóg przygotowywania wniosków, a czasami konieczności podjęcia interwencji
i odwołania się od negatywnych decyzji itp.
Poza przewidzianym ustawowo dofinansowaniem placówek przez budżety: woje
wództwa (dla ZAZ środkami z PFRON), powiatu (dla WTZ środkami z PFRON
i budżetu powiatowego) i miasta (dla ŚDS środkami z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej oraz budżetu miejskiego), Koło stara się o dodatkowe dotacje. Pozwalają
one na utrzymanie (w sytuacji zmniejszających się z roku na rok stałych subwencji),
ale również na poszerzenie zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej oraz uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu Stowarzyszenia i środowiska lokalnego. Jest to możliwe głównie dzięki dobrze przygotowanym wnioskom
(w tym konkursowym) o przyznanie dofinansowania. Fundusze Koła corocznie zasilane są dotacjami z: PFRON (tryb konkursowy) na prowadzenie ciągłej rehabilitacji społecznej w mieszkalnictwie wspomaganym, z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stargardzie Szczecińskim na usługi opiekuńcze w mieszkalnictwie
wspomaganym, z Gminy-Miasta Stargard Szczeciński na mieszkalnictwo wspomagane oraz organizację wojewódzkich igrzysk lekkoatletycznych osób niepełnosprawnych, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie kosztów
udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Ponadto, Koło
pozyskuje dotacje jednorazowe – np. w 2010 r. z MPiPS na projekt pod nazwą:
„Wsparcie dla sieci oparcia psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
realizowany przez ŚDS, z PCPR oraz Gminy-Miasta na dofinansowanie wycieczek
do Łeby i Dźwirzyna, z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na przygotowanie
przez WTZ spektaklu pt. „Etiuda Chopinowska”;
3.2. pozyskiwanie dotacji unijnych. Istotne znaczenie dla działalności Koła mają
środki unijne. W 2011 r. ich kwota wyniosła 638 tys. zł, co stanowiło 11,6 proc.
łącznej kwoty przychodów. Koło dysponuje kilkuosobową kadrą, która dobrze opanowała umiejętności pozwalające na przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków unijnych oraz skuteczną ich realizację. W latach 2008 - 2011,
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Koło zrealizowało dwa projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, a ukierunkowane na ograniczanie zjawiska wykluczenia zawodowego osób
niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim. Wzięli w nich udział
również uczestnicy „systemu stargardzkiego” (uczestnicy WTZ, pracownicy ZAZ)
zyskując w ten sposób dodatkową możliwość rozwoju swojego potencjału społecznego i zawodowego.
3.3. organizowanie udziału placówek w kiermaszach. Np. w 2010 r. WTZ uczestniczył w kilku kiermaszach, w trakcie których sprzedawane były produkty wytwarzane przez jego uczestników – np. w szczecińskim Centrum Handlowym „GALAXY”
i na Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Szczecinie, podczas
Dni Stargardu, z okazji 60-lecia Muzeum w Stargardzie, na lokalnym Kiermaszu
Bożonarodzeniowym;
3.4. organizowanie balów charytatywnych. Zadanie to jest corocznie realizowane przez Koło w czasie karnawału. Bale cieszą się dużą popularnością i przynoszą Kołu istotny dochód. Bawi się na nich każdorazowo ok. 80 par – ograniczenie
liczby gości wynika z wielkości wynajmowanej sali. Zabawie towarzyszą aukcje
dzieł sztuki ofiarowanych przez stargardzkich artystów plastyków oraz prezentów,
pamiątek otrzymanych w darze od znanych osobistości (m.in. od Prezydenta RP,
Premiera, Marszałka Sejmu i innych), a także związków sportowych. Uzyskiwane w ten sposób środki przeznaczane są m.in. na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, na wyjazdy turystyczne, organizację
zawodów sportowych itp.
3.5. zbieranie składek członkowskich oraz pozyskiwanie środków z tzw. akcji 1%.
W 2011 r. Koło uzyskało 12 tys. zł. z tytułu składek oraz 29 tys. zł. od osób, które
przekazały Kołu PSOUU w Stargardzie Szczecińskim jako organizacji pożytku publicznego, 1 proc. swojego podatku dochodowego;
3.6. pozyskiwanie środków finansowych i innych potrzebnych dla działalności
Koła form pomocy od sponsorów (osób fizycznych i prawnych), do których należą stargardzkie firmy prywatne, lokalne media, placówki kultury i kluby sportowe.
W 2010 r., z tytułu darowizn Koło uzyskało 65 tys. zł., a w 2011r. – 62 tys. zł.;
3.7. realizacja wypłat i prowadzenie księgowości. Zadanie realizowane jest systematycznie przez księgowość Koła;
3.8. nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków. Zadanie realizowane jest
systematycznie przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Koła;
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3.9. rozliczanie dotacji. Zadanie realizowane jest przez księgowość Koła we współ
pracy z kierownikami placówek i Zarządem Koła;
3.10. nadzór nad regulowaniem zobowiązań przez uczestników „systemu” (np. opłat
czynszowych). Zadanie wykonywane jest przez zatrudnionych w mieszkalnictwie
wspomaganym koordynatorów;
3.11. pomoc finansowa dla uczestników „systemu”. Decyzje dotyczące udzielania tego rodzaju pomocy podejmuje Zarząd. Dotyczą one najczęściej wsparcia
w celu zaspokojenia życiowych potrzeb uczestników „systemu” (np. dofinansowanie
do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i inne pobyty turystyczne) lub rozwiązywania ich problemów spowodowanych zdarzeniami losowymi. W przypadku pracowników ZAZ, pomoc udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ze środków zakładowego funduszu aktywności.
4. Funkcja wspierająco-interwencyjna. Polega na organizowaniu przez Koło dla
beneficjentów „systemu” dodatkowych usług z zakresu ochrony zdrowia, pomocy prawnej i ochrony interesów osób niepełnosprawnych, rehabilitacji, rekreacji
i wypoczynku. Wiodącą rolę w wykonywaniu tej funkcji wypełnia przewodniczący
Zarządu Koła, Zarząd Koła oraz kierownicza grupa operacyjna. W ramach tej funkcji wyróżnić można następujące zadania:
4.1. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla uczestników „systemu”. Koło
zostało wpisane do prowadzonego przez wojewodę zachodniopomorskiego rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Uzyskanie tego statusu oraz akcje
pozyskiwania środków na sfinansowanie wyjazdów stworzyło uczestnikom „systemu” możliwości korzystania z tej formy usprawniania leczniczego i społecznego. Przyznawane osobom niepełnosprawnym przez PCPR środki na sfinansowanie
części kosztów turnusu są niewielkie, zaś prywatne, miesięczne budżety tych osób
często bardzo napięte. Bez finansowej pomocy Koła wiele osób niepełnosprawnych nie mogłoby wziąć udziału w turnusie. Koło zapewnia także fachową opiekę
w czasie turnusowego pobytu. W 2010 r. dofinansowało ono ze środków własnych
udział w turnusach rehabilitacyjnych dla 25 uczestników WTZ, przy czym w przypadku czterech, mało samodzielnych osób dofinansowania udzielono dodatkowo ich
rodzicom;
4.2. organizowanie pomocy w dostępie do usług medycznych dla uczestników „systemu” oraz w korzystaniu z opieki zdrowotnej. Osoba niepełnosprawna intelek
tualnie, zwłaszcza w głębszym stopniu, jest specyficznym pacjentem, który może
potrzebować pomocy w kontaktach z lekarzem lub personelem medycznym
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– np. w komunikacji z nimi. Ważną rolę w tworzeniu warunków do niesienia takiej
pomocy spełniają zwykle rodziny i opiekunowie. Lokatorom mieszkań wspomaganych często zapewniają ją asystenci. Koło nawiązało także kontakty ze specjalistycznymi placówkami (np. stomatologiczną), których personel potrafi udzielać pomocy
medycznej niepełnosprawnym intelektualnie pacjentom;
4.3. organizowanie wyjazdów turystycznych dla uczestników „systemu”. Ważne znaczenie dla rozwoju osobistego i satysfakcji z życia wielu uczestników „systemu”
mają wyjazdy grupowe. Organizowane są przez Koło i mają różnorodny charakter. Wyjazdy niedalekie – np. na mecze koszykówki do pobliskiego Szczecina czy
do Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, ale także do bardziej odległych miejsc:
np. do Torunia, Ueckermunde w Meklemburgii, na Tropikalną Wyspę w pobliżu
Berlina, do Oceanarium w Straslundzie, Pasewalku, Pragi i Rzymu. Dzięki dofinansowaniu, Koło organizuje także wycieczki (nawet kilkudniowe) dla głęboko upośledzonych uczestników środowiskowego domu samopomocy;
4.4. organizowanie zajęć sportowych (np. basen) dla uczestników „systemu”,
w tym udziału w zawodach sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Uczestnicy „systemu” korzystają raz w tygodniu z zajęć na basenie. Aktywni sportowo biorą udział w zawodach szczebla lokalnego i wojewódzkiego w takich dyscyplinach jak: pływanie, tenis stołowy i lekkoatletyka. Koło PSOUU w Stargardzie
od kilkunastu lat jest organizatorem corocznych wojewódzkich igrzysk lekkoatlety
cznych osób niepełnosprawnych;
4.5. organizowanie uczestnictwa w imprezach sportowych i kulturalnych dla
uczestników „systemu”. Wyjątkowo lubianym przez wielu uczestników „systemu” zajęciem, które dobrze służy rozwijaniu umiejętności społecznych i partycypacyjnych jest kibicowanie stargardzkiej drużynie koszykówki – I ligowej
„Spójni Stargard Szczeciński”. Liczna grupa zainteresowanych otrzymuje karnety
na rozgrywane w Stargardzie mecze. Uczestnicy „systemu” uczęszczają na koncerty, spektakle teatralne, do kina, uczestniczą w balach karnawałowych, imprezach
andrzejkowych, spotkaniach wigilijnych oraz wielkanocnych;
4.6. organizowanie pomocy prawnej. Beneficjenci „systemu” oraz ich opiekunowie
mają zapewnione doradztwo i konieczną asystę przy załatwianiu różnego rodzaju
spraw urzędowych, w tym przy pisaniu pism i prowadzeniu korespondencji z instytucjami. Uzyskują pomoc Koła przy egzekwowaniu przysługujących osobom
niepełnosprawnym praw do świadczeń i ulg, a także porady i wsparcie w zakresie
korzystania z praw obywatelskich (np. wyborczych). Mogą uzyskać w Kole pomoc
prawną w trudnych sytuacjach losowych;
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4.7. udzielanie porad dla rodziców i opiekunów. Działalność doradczo-poradni
cza dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych prowadzona jest przede
wszystkim w ramach bieżących kontaktów pomiędzy opiekunami i pracownikami
placówek. Koło organizuje ponadto spotkania informacyjne zapewniające rodzicom
bieżący dostęp do informacji na temat obowiązujących przepisów oraz aktualnych
możliwości uzyskiwania pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W Kole
opracowywane są także poradniki dla rodziców91.22
4.8. organizowanie wsparcia i pomocy ze strony rodziców – członków Koła dla
placówek w „sytuacjach awaryjnych”. Chodzi tutaj np. o zastąpienie asystentów
w mieszkalnictwie wspomaganym, którzy zachorują lub wyjeżdżają w sprawach
osobistych. Jest grono „sprawdzonych” rodziców – członków Koła, którzy potrafią
i są w stanie udzielać pomocy przy prowadzeniu placówek.
5. Funkcja promocyjna. Polega na prezentowaniu i wykorzystywaniu dla dobra
publicznego dorobku i doświadczeń Koła związanych z działalnością poszczególnych placówek i całego „systemu”. Wiodącą rolę w jej wykonywaniu wypełnia przewodniczący Zarządu Koła oraz kierownicza grupa operacyjna. W ramach tej funkcji
wyróżnić można następujące zadania:
5.1. organizowanie udziału uczestników „systemu” w konkursach, przeglądach oraz
imprezach kulturalnych. Działający w WTZ piętnastoosobowy zespół teatralny „Pasja” przygotowuje spektakle prezentowane na przeglądach, festiwalach szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego (np. „Albertiana”) oraz za granicą. Uczestnicy
WTZ biorą udział w konkursach plastycznych. Ponadto, Koło organizuje wystawy
prac uczestników WTZ – m.in. w Muzeum w Stargardzie;
5.2. przyjmowanie delegacji krajowych i gości zainteresowanych „systemem stargardzkim” – prezentowanie dorobku Koła i wypracowanych rozwiązań systemo
wych innym Kołom PSOUU oraz innym organizacjom pozarządowym, a także
samorządom lokalnym, przedstawicielom administracji rządowej i gościom zagra
nicznym;
5.3. realizowanie przez pracowników Koła projektów unijnych wykorzystujących doświadczenia „systemu stargardzkiego”, nakierowanych na aktywizację zawodową
osób z niepełnosprawnością intelektualną w województwie zachodniopomorskim;
W ramach tego zadania zostało przygotowane opracowanie: Nowicki K.: Poradnik dla rodziców
i opiekunów osób niepełnosprawnych obejmujący narzędzia wsparcia wykorzystywane przy nabywaniu i utrwalaniu umiejętności społeczno-zawodowych oraz wskazujący sposoby i możliwości znalezienia zatrudnienia i utrzymania się w nim
91
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5.4. prowadzenie aktywności konsultingowej, poradniczej i szkoleniowej. Kadra „systemu stargardzkiego” (zwłaszcza przewodniczący Zarządu) opracowuje eksperty
zy92, bierze udział w spotkaniach konsultacyjnych i naradach z administracją rządową
i samorządową, udziela porad z zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem
„systemu”. Specjaliści „systemu” zapraszani są jako referenci i wykładowcy na konferencje i spotkania, w trakcie których dzielą się z innymi Kołami PSOUU oraz innymi organizacjami swoimi doświadczeniami z działalności Koła i poszczególnych
jego placówek.
23

5.5. utrzymywanie kontaktów i współpraca z zagranicznymi organizacjami osób
niepełnosprawnych. Stargardzkie Koło PSOUU od wielu lat rozwija współpracę
z niemiecką organizacją LEBENSHILFE Pasewalk, organizując wspólnie z nią zawody sportowe, imprezy kulturalne, kiermasze, obchody świąteczne i rocznicowe.
Z wykonywaniem przez Koło PSOUU roli zarządczej, którą wypełnia jako integralne ogniwo „systemu stargardzkiego” (w tym powyżej scharakteryzowanych
funkcji i zadań) wiąże się konieczność współpracy z wieloma podmiotami zewnętrznymi. Obowiązki te wykonuje Zarząd Koła, a zwłaszcza jego przewodniczący oraz
kierownicza grupa operacyjna. Szeroka sieć kontaktów Koła kształtowana jest zarówno przez obowiązujące regulacje prawne, jak i przez podejmowane „spontani
cznie” przez Koło oraz jego placówki inicjatywy i działania. Przeprowadzony
za okres lat 2009 - 2011 przegląd kontaktów „systemu stargardzkiego” z otoczeniem
zewnętrznym pokazuje, że szczególnie duże znaczenie dla działalności Koła miała
w tym czasie współpraca z następującymi partnerami:
• Zachodniopomorskim oddziałem i Biurem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
• Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego;
• Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;
• Prezydentem i Zastępcą Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński;
• Urzędem Miejskim w Stargardzie Szczecińskim;
• Zarządem Powiatu Stargardzkiego;
• Starostwem Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim;
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim;
• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim;
• Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie;
Tytułem przykładu można wymienić przygotowaną przez K. Nowickiego ekspertyzę Aktywizacja
zawodowa osób niepełnosprawnych w jednostkach ekonomii społecznej na przykładzie zakładów
aktywności zawodowej, wykonaną w 2008 r. ramach projektu EQUAL pt. „Kluczowa rola gminy
w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” oraz tegoż autora: Koncepcja utworzenia Rodzinnego Domu Pomocy w Stargardzie Szczecińskim
92
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Lebenshilfe Pasewalk;
Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie Szczecińskim;
Stowarzyszeniem „Szczeciński Klub Olimpijczyka”;
Stowarzyszeniem „Zachodniopomorska Rada Olimpijska” w Szczecinie;
Stargardzkim Centrum Kultury;
Domem Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim;
Ludowym Klubem Sportowym „Pomorze” w Stargardzie Szczecińskim;
Ludowym Klubem Sportowym „Spójnia” w Stargardzie Szczecińskim;
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim;
Zespołem Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Stargardzie Szczecińskim;
Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim im. Noblistów Polskich;
Szkołą Podstawową nr 1 w Stargardzie Szczecińskim;
Przedsiębiorstwem Robót Mostowych MOSTAR;
Zakładem Mleczarskim STARCO Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim;
Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym DAKO-GALANT Sp. z o.o.;
Stargardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym MARBUD Sp. z o.o.;
Biurem Projektów ADBUD w Stargardzie Szczecińskim.

Liczne bariery w wypełnianiu przez Koło roli zarządczej, ujawniają się przede
wszystkim w obszarze zapewniania warunków dla bezpiecznego (z punktu widzenia możliwości świadczenia osobom niepełnosprawnym codziennych usług)
funkcjonowania „systemu stargardzkiego”. Czynniki znaczącego ryzyka dotyczą
zwłaszcza warunków finansowych, ale także prawnych, politycznych (powybor
cze zmiany w administracji samorządowej) oraz organizacyjnych. O niektórych
z nich wspominano już wcześniej przy okazji omawiania problemów zakłócających
działalność poszczególnych ogniw „systemu”.
Szczególnie dotkliwe są trudności finansowe. Jest ich wiele, mają różny charakter i znaczenie. Jedną z zasadniczych jest wieloźródłowy charakter finansowania
„systemu”. Każde z jego ogniw dotowane jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez inną instytucję: ŚDS z budżetu miejskiego, WTZ – z powiatowego, ZAZ
– z wojewódzkiego. W najtrudniejszej sytuacji jest mieszkalnictwo wspomagane,
które nie doczekało się jeszcze ustawowego źródła dochodu. Dotychczas środki na jego funkcjonowanie udaje się pozyskiwać z PFRON oraz z budżetu miasta.
Z punktu widzenia ekonomiki „systemu”, wieloźródłowość finansowania sprawia,
iż pozyskiwanie oraz rozliczanie należnych środków jest nadmiernie pracochłonne
i kosztochłonne. Pracochłonność tę zwiększa dodatkowo odpowiednio pomnożona
liczba wykonywanych kontroli przez dotujące instytucje.
Kolejnych problemów dostarczają: niestabilny charakter i poziom finansowania.
„Środki z PFRON na funkcjonowanie mieszkalnictwa wspomaganego mogą być po-
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zyskiwane jedynie w trybie konkursowym, a jak pokazuje doświadczenie, decyzja
o przyznaniu finansowania w dużej mierze zależy od wiedzy i doświadczenia oceniającego wniosek eksperta. Nierzadko bywa tak, że nie jest brany pod uwagę fakt,
iż w poprzednich latach wniosek uzyskiwał finansowanie uzyskując bardzo wysoką
liczbę punktów. W przypadku negatywnych decyzji rozpoczyna się wielomiesięczny
proces odwoławczy (jak dotychczas zawsze skuteczny). Ale to nie koniec kłopotów.
Kolejne wiążą się z oczekiwaniem na przyznane środki, co oznacza, że środki wpływają do Koła z wielomiesięcznym opóźnieniem. Mamy przez to bardzo wiele kłopotów. Jak tu na cały rok zatrudniać opiekunów, asystentów, jakie ja mam z nimi
umowy zawierać na świadczenie tych usług? Kłopoty osobiste mają też pracownicy,
którzy nie otrzymują należnego wynagrodzenia. Podejmowane interwencje to zajęcie kosztujące wiele nerwów, to wiele straconego czasu na pisanie pism, na telefony,
wyjazdy na delegacje, na spotkania wyjaśniające itp.” (wywiad z Kazimierzem
Nowickim, przewodniczącym Zarządu Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim).
Kwoty przekazywanych dotacji są z roku na rok realnie coraz mniejsze. W przy
padku zakładu aktywności zawodowej, poziom jego dofinansowania, pomimo inflacji i wzrastających kosztów produkcji, pozostaje taki sam. W efekcie, konieczne
jest zwiększenie aktywności gospodarczej zakładu (w warunkach pogarszającej się
koniunktury), kosztem działań nakierowanych na rehabilitację zawodową i przygotowywanie pracowników do przechodzenia na otwarty rynek pracy. W sytuacji
coraz bardziej napiętych zadań ekonomicznych, najlepsi pracownicy zatrzymywani
są w zakładzie. Blokuje to ewentualne możliwości przechodzenia ich na otwarty
rynek pracy. Jednocześnie zmniejszają się szanse uczestników WTZ na zatrudnienie
w ZAZ. Rozwiązaniem, które mogłoby poprawić położenie przedsiębiorczości społecznej, w tym zakładów aktywności zawodowej, była propozycja upowszechnienia
tzw. klauzuli społecznej przy zamówieniach publicznych. Niestety, w praktyce postępowania instytucji publicznych zasada ta nie znalazła jeszcze szerszego zastosowania.
W ostatnich latach zmniejszane jest także dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy. Aby nie ograniczać zadań rehabilitacyjnych, placówki te inicjują różne projekty finansowa
ne z kolejnych źródeł - m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej lub
ze środków unijnych. Przez to jednak pogłębia się problem wieloźródłowego charakteru finansowania „systemu”. Trzeba też zauważyć, że spowodowana redukowaniem stałych dotacji pogoń za pieniędzmi (pisanie wniosków projektowych, ich realizacja i rozliczanie) ma także ten aspekt, iż angażuje kadrę „systemu” odrywając ją
od stałych obowiązków, pogarszając w ten sposób warunki prowadzenia
w placówkach prawidłowo zaplanowanego i spójnego procesu rehabilitacji.
Codzienną działalność „systemu” potrafią bardzo komplikować także sprawy
drobniejsze, ale nie mniej dotkliwe. „Do prowadzenia mieszkalnictwa wspoma-

142

ŻYCIE W INTEGRACJI

ganego od kilku lat otrzymujemy z Powiatowego Urzędu Pracy dwa etaty, na których zatrudniane są osoby bezrobotne. To bardzo istotna pomoc. Mamy kwiecień
(2011 r.), a sytuacja finansów publicznych powoduje, że do dzisiaj PUP z nami kores
ponduje informując, że nie otrzymał jeszcze żadnych środków na likwidację skutków
bezrobocia i nie ma możliwości zatrudniania ludzi. Doszło do tego, że od miesiąca dyżury nocne pełnią na zmianę rodzice. Za sprzątanie sami płacimy” (wywiad
z Kazimierzem Nowickim).
Czynnikiem ryzyka finansowego bywają niedostatecznie precyzyjne, niedostosowane do życia przepisy. „Gdy w zeszłym roku zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla uczestników WTZ, to nieoczekiwanie zmniejszono nam dofinansowanie
do warsztatu mówiąc, że to jest podwójne finansowanie. Czyli uznano, że jak uczestnik WTZ jedzie na turnus na dwa tygodnie, to z jego stawki przekazywanej do warsztatu należy te pieniądze za ten okres wyciąć. Trudno było przekonać urzędników,
że wyjazd na turnus 20 uczestników WTZ (bo tylu w świetle obowiązujących przepisów mogło w zeszłym roku uzyskać dofinansowanie – zresztą bardzo niskie – z PCPR)
nie pozwala na zamknięcie warsztatu, do którego musi nadal uczęszczać pozostałych 25 uczestników. A to oznacza, że WTZ ponosi koszty stałe utrzymania obiektu,
administracji, zakupu materiałów. Trzeba było wielu interwencji, w tym kierowanych do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i do Zarządu PFRON,
by odblokowano nam te pieniądze. Przy okazji trzeba powiedzieć, że w przepisach
nie zauważa się potrzeby wynagrodzenia uczestniczącej w turnusie kadry, która
w przypadku turnusów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie musi być specjalnie przygotowana, zaś na turnusie pracuje przez 24 godziny na dobę” (wywiad
z Kazimierzem Nowickim).
Wśród odnotowanych w przeprowadzonym badaniu barier, które określić można
mianem politycznych (to jest wiążących się z podejmowaniem przez zewnętrzne
otoczenie „systemu stargardzkiego” decyzji wpływających na warunki jego funk
cjonowania) jedna zdaje się mieć szczególnie istotne znaczenie. Jest nią jakość relacji między Kołem PSOUU w Stargardzie Szczecińskim, a administracją powiatową. W celu zapewnienia „systemowi” stabilności, Koło musi utrzymywać stałe
kontakty z samorządami: miasta, powiatu i województwa. Bardzo wysoko oceniane są przez Koło stosunki z władzami miasta i województwa. Poważniejsze nieporozumienia występują w relacjach Koła z samorządem powiatowym. Z uwagi na
określoną prawem rolę powiatu w realizacji polityki społecznej, potrafią być one
bardzo kłopotliwe. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to sytuacja wyjątkowa. Napięcia w kontaktach między organizacjami obywatelskimi podejmującymi zadania publiczne a administracją powiatową zdają się być w Polsce zjawiskiem dość
częstym i potwierdzanym przez występujący w świadomości społecznej, zwłaszcza w środowiskach lokalnych, wizerunek tego szczebla administracji. Przyczyny

Powstanie i funkcjonowanie „systemu stargardzkiego”

143

tego zjawiska są szersze i wymagają gruntowniejszego zbadania. Z pewnością (jak
wynika z poczynionych w trakcie niniejszego badania obserwacji i zebranych danych), nie pozostają one bez związku z wyraźną dysproporcją pomiędzy: wyznaczoną prawem znaczącą pozycją samorządu lokalnego w realizacji polityki społecznej
a ograniczonym potencjałem wykonawczym, którym ten szczebel administracji dysponuje. Zauważyć można także większą, niż w przypadku administracji gminnej czy
miejskiej, „odległość” powiatu od problemów obywateli, jak również częste jeszcze
błędne rozumienie zasady subsydiarności. Wydaje się, że najniższy, gminny i miej
ski, szczebel administracji problemy te widzi o wiele lepiej, ale nie posiada narzędzi prawnych do ich rozwiązywania. Powiat nie jest w stanie „zindywidualizować”
swojego podejścia tak, by wyraźnie dostrzec, zrozumieć i skutecznie rozwiązywać
szczegółowe problemy środowiskowe w kilkunastu podległych sobie gminach.
Wśród barier organizacyjnych, najpoważniejszy charakter, z punktu widzenia
jakości działania „systemu”, mają sprawy kadrowe. Są one pochodną barier finansowych. Powodują, że pracujący z wielkim oddaniem i poświęceniem profesjonaliści
zarabiają stosunkowo mało, nie mają gwarancji uzyskiwania systematycznych dochodów, ani pewności stałego zatrudnienia. Dlatego też często odchodzą z placówek „systemu”. Rotacji nie powstrzymuje trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy.
Po zdobyciu kwalifikacji i doświadczeń zawodowych w „systemie stargardzkim” fachowcy ci łatwo mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach „komercyjnych” w kraju
lub za granicą.
Stargardzkie Koło PSOUU, wypełniając scharakteryzowane w niniejszym roz
dziale funkcje i zadania, tworzy i rozwija lokalny system zaspokajający różnorodne
i zmieniające się potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także zapewnia trwałą i skuteczną jego działalność. Jest bezpośrednim wykonawcą nowocześnie
pojmowanej publicznej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 3 EFEKTYWNOŚĆ „SYSTEMU STARGARDZKIEGO”
– USTALENIA EWALUACYJNE

1 / CEL EWALUACJI
Przy rozpatrywaniu „systemu stargardzkiego” jako ewentualnej oferty programowej dla lokalnej polityki społecznej w Polsce, ważne jest dostarczenie dowodów
świadczących o jego efektywności. Zebranie tych dowodów było istotnym celem
przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.
„System stargardzki” powstawał i był rozwijany planowo, w oparciu o rozpoznanie potrzeb, z wykorzystaniem doświadczeń Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, własnych doświadczeń Koła w Stargardzie
Szczecińskim oraz elementów służb przewidzianych w prawie polskim, a także
europejskich doświadczeń w konstruowaniu skutecznych form wsparcia dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną. System ten zdobył już renomę i uznanie specjalistów. Rozwiązania wdrożone przez stargardzkie Koło PSOUU są dzisiaj uznawane za tzw. dobrą praktykę, która jednak nigdy nie doczekała się całościowego
opisu i systematycznej oceny. Podjęta ewaluacja miała wypełnić tę lukę i dodatkowo dostarczyć obiektywnych danych na temat uzyskiwanych przez system rezultatów. Przeprowadzone badanie miało także dostarczyć materiału empirycznego
do głębszej analizy i opracowania wniosków dotyczących ewentualnych usprawnień
funkcjonowania systemu.
W przeprowadzonej ewaluacji zastosowano metodę jakościowo-ilościowej
analizy porównawczej jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną
będących beneficjentami „systemu stargardzkiego” i jej uwarunkowań. Dobra jakość życia osób z tym rodzajem niepełnosprawności była celem powstania i pozostaje najważniejszym celem działania tego systemu. I jest to pierwszy powód,
dla którego postanowiono ocenić rezultaty jego funkcjonowania w nawiązaniu
do koncepcji jakości życia.
Po drugie, jakość życia jest obecnie koncepcją szeroko stosowaną na świecie
do planowania, wdrażania i ewaluowania polityk, programów, rozwiązań instytucjonalnych, a także usług rehabilitacyjnych i wspierających adresowanych do osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Dlatego zasadniczy kontekst przyjętej metodologii badawczej stanowiły, szeroko dziś akceptowane międzynarodowe standardy
badania jakości życia osób z tym rodzajem niepełnosprawności.
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Analizę jakości życia beneficjentów „systemu stargardzkiego” postanowiono
przeprowadzić na tle grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych w celowo dobranym powiecie porównawczym. Kryterium doboru była „typowość” powiatu. Miał to być powiat, jakich w Polsce jest najwięcej – z punktu
widzenia oferowanych możliwości rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
Pod względem liczby ludności, powiat stargardzki i powiat porównawczy mają
podobną wielkość – ok. 120 tys. mieszkańców. W powiecie porównawczym na rzecz
osób z niepełnosprawnością intelektualną działają:
• dwa warsztaty terapii zajęciowej, w tym jeden wyłącznie dla osób z nie
pełnosprawnością intelektualną;
• środowiskowy dom samopomocy, którego uczestnikami są osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
• dom pomocy społecznej dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną.
Wymienione wyżej placówki położone są w różnych miejscowościach. Każda
z nich prowadzona jest przez inną organizację pozarządową. Pomiędzy placówkami
nie ma żadnej współpracy. Borykają się one z kłopotami finansowymi i kadrowymi.
Wykorzystują tylko ustawowe źródła finansowania. Dodatkowe możliwości finansowania ze środków krajowych lub unijnych nie są wykorzystywane przez żadną
z placówek. Jedyny projekt finansowany ze środków unijnych, adresowany do osób
niepełnosprawnych (nie tylko intelektualnie), zrealizowany został w latach 2007
- 2010 przez starostwo. Ponadto, niewielkie grupy osób niepełnosprawnych brały
udział w kilku projektach adresowanych do osób bezrobotnych.
Władze powiatu dostrzegają i dobrze rozumieją problemy osób niepełnosprawnych, zdają sobie sprawę z ich znaczenia. Do najpilniejszych zadań z tego obszaru
zaliczają powołanie w powiecie zakładu aktywności zawodowej i podjęły już działania w tym zakresie. Zauważają, że lokalny rynek pracy nie oferuje zatrudnienia
osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Za swojego najważniejszego partnera
w rozwiązywaniu problemów tego środowiska władze uznają działające na terenie
powiatu organizacje pozarządowe. Najtrudniejszym, bieżącym zagadnieniem jest
w opinii władz systematyczne zmniejszanie wysokości dotacji na finansowanie placówek rehabilitacyjnych.
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2 / TEORETYCZNY KONTEKST PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI
Badania nad jakością życia mają już ponad pięćdziesięcioletnią tradycję. Za ich
pioniera uznaje się Angusa Campbell’a, który na początku lat 70. ubiegłego stu
lecia prowadził badania nad zadowoleniem z życia mieszkańców Stanów Zjedno
czonych93.1Aktualnie pojęcie „jakości życia” jest szeroko wykorzystywane przez
socjologię, ekonomię, psychologię, pedagogikę a także nauki medyczne. W bogatej
literaturze przedmiotu przytoczono dotychczas wiele setek definicji, co nierzadko
prowadziło do zamieszania pojęciowego i ograniczeń w praktycznym wykorzystywaniu koncepcji, zwłaszcza w badaniach porównawczych. Dlatego też, w ostatnich
latach dużego znaczenia w ramach prowadzonych prac badawczych nabierają defi
nicje i koncepcje „interdyscyplinarno-standaryzujące”, wypracowywane na ogół
przez specjalnie powoływane w tym celu międzynarodowe zespoły badawcze.
Badania nad jakością życia osób niepełnosprawnych szeroko podejmowane są
od lat 90. ubiegłego wieku. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej, na
szczególną uwagę zasługuje praca specjalnej grupy badawczej942działającej przy
Międzynarodowym Stowarzyszeniu do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną (Special Interest Research Group of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities - IASSID). W 2000 r., zespół
ten przedstawił raport prezentujący - podsumowującą i wykorzystującą cały wcześniejszy dorobek badawczy - koncepcję jakości życia osób niepełnosprawnych. To
właśnie do tej koncepcji nawiązują teoretyczne założenia przeprowadzonej w Stargardzie Szczecińskim ewaluacji. Według Roberta L. Schalocka, jednego z liderów
wspomnianej specjalnej grupy badawczej, jakość życia jest „koncepcją odzwierciedlającą posiadaną kondycję życiową w zakresie: dobrostanu emocjonalnego, stosunków interpersonalnych, dobrostanu materialnego, rozwoju osobistego, dobrostanu
fizycznego, autonomii, integracji społecznej oraz praw jednostki”95.3Dziesięć lat
wcześniej, w 1990 r., należący do grona głównych badaczy w dziedzinie jakości
życia osób niepełnosprawnych R. L. Schalock, definiował tę jakość jako „wynik
indywidualnego zaspokajania podstawowych potrzeb i spełniania podstawowych
obowiązków w naturalnym otoczeniu (rodzina, szkoła i praca). Osoby, które są
w stanie zaspokajać potrzeby i spełniać obowiązki w sposób zadowalający dla siebie
Campbell A., Converse P.E., Rodgers W.L., The Quality of American Life, Russel Sage Foundation,
New York, 1976
94
Schalock R. L., Brown I., Brown R., Cummins R. A., Felce D., Matikka L., Keith D., Parmenter
T.: Conceptualization, Measurement, and Application of Quality of Life for Persons With Intellectual
Disabilities: Report of an International Panel of Experts, Mental Retardation, 2002,40, ss.457-470
95
Schalock R. L., Three decades of Quality of Life, Focus on Autism and Other Developmental
Disabilities, 2000,15, s.121
93
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i dla innych znaczących osób ze swego otoczenia doświadczają wysokiej jakości
życia w warunkach, w których żyją”96.4
Specjalna grupa badawcza IASSID, przedstawiając współczesną koncepcję jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną stwierdziła, że koncepcja ta
obejmuje zwłaszcza następujące ustalenia97:5
a) Na jakość życia składają się zarówno subiektywne, jak i obiektywne elementy,
ale jest ona przede wszystkim jednostkowym, subiektywnym odzwierciedleniem
doświadczanego życia. Jakość życia jest pojęciem zakorzenionym w indywidualnym postrzeganiu i wartościach. Subiektywne poglądy osoby stanowią kluczowy
aspekt jakości życia. Nie znaczy to, że wymiary obiektywne jakości życia nie są
ważne, ale związek pomiędzy tymi wymiarami a osobistym poczuciem dobrostanu może być ograniczony.
b) Dobrą jakość życia określa ogólne odczucie dobrostanu, uczucie pozytywnego
społecznego zaangażowania i możliwości wykorzystania osobistego potencjału.
c) Ogólne odczucie dobrostanu jest określane przez tzw. domeny dobrostanu, czyli
identyfikowane przez jednostkę obszary życia mające znaczenie dla odczuwania przez nią pełni życia oraz społecznego zaangażowania (włączenia). Główne
domeny jakości życia są takie same dla osób z niepełnosprawnością, jak i osób
pełnosprawnych, choć niektóre mogą różnić się w zależności od szczególnych
potrzeb jednostki.
d) Domenami jakości życia są dobrostany: emocjonalny, materialny, fizyczny,
jak również relacje międzyludzkie, rozwój osobisty, samostanowienie, integracja społeczna oraz prawa. W tabeli 4 przedstawiono przykładowe korelaty po
szczególnych domen98.6
e) Układ domen oraz sposób ich identyfikowania przez jednostkę jest różny wśród
różnych osób i grup kulturowych. „Dobra jakość życia” może więc oznaczać
różne rzeczy dla różnych ludzi. Jakość życia może także różnić się w czasie
w przypadku tej samej osoby.
f) Jakość życia opiera się na indywidualnych potrzebach, wyborach i kontroli. Jest
doświadczana, gdy potrzeby i pragnienia jednostki są zaspokajane oraz kiedy występują możliwości jej wzbogacania w określonej sytuacji życiowej.

Schalock, R. L., Attempts to conceptualise and measure quality of life, w: Schalock R.L. (ed), Quality
of Life: Perspectives and Issues. American Association of Mental Retardation, Washington, 1990
97
Schalock R. L., Brown I., Brown R., Cummins R. A., Felce D., Matikka L, Keith D., Parmenter
T.: Conceptualization, Measurement, and Application of Quality of Life for Persons With Intellectual
Disabilities: Report of an International Panel of Experts, Mental Retardation, 2002,40, ss.457-470
98
W opracowaniu listy przykładowych korelatów wykorzystano również: Schalock R. L., Three
decades of Quality of Life, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2000,15, s.122
96
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Tabela 4. Domeny jakości życia i ich najważniejsze korelaty
Domeny

Przykładowe korelaty

Dobrostan emocjonalny

poczucie bezpieczeństwa, stabilne i przewidywalne środowisko życia, poczucie bycia szanowanym oraz akceptacji społecznej, pozytywny autowizerunek, poczucia zadowolenia z życia,
poczucie szczęścia, brak stresów

Relacje międzyludzkie

poczucie przynależności, zażyłość, miłość, intymność, przyjaźń, interakcje, uzyskiwanie zadowalającego wsparcia

Dobrostan materialny

zabezpieczenie materialne, zasoby finansowe, własność, do
robek, majątek, zatrudnienie, miejsce zamieszkania i warunki
mieszkaniowe, wyżywienie

Rozwój osobisty

edukacja i abilitacja99, celowa, dająca zadowolenie aktywność
życiowa, korzystanie ze wsparcia, posiadane umiejętności
i kompetencje, samorealizacja

Dobrostan fizyczny

stan zdrowia, dobre samopoczucie fizyczne, odżywianie, odpoczynek, opieka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne, mobilność

Samostanowienie

dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji, osobiste cele
i wartości, własne poglądy, sprawowanie kontroli i wpływanie
na swoje życie

Integracja społeczna

status, naturalne wsparcie, integrujące środowisko, uczestnictwo w życiu środowiska, aktywność i role społeczne

Prawa

korzystanie z praw – w tym do samostanowienia i do głosowania, prywatność, dostęp do zasobów, posiadanie, własność,
ochrona prawna, środowisko bez barier

7

g) Jakość życia jest wielowymiarową konstrukcją określaną przez czynniki osobiste
i środowiskowe, takie jak: związki intymne, życie rodzinne, przyjaźnie, praca,
sąsiedztwo, miejsce zamieszkania, sytuacja i warunki mieszkaniowe, edukacja,
stan zdrowia, standard życia, a także sytuacja ogólnospołeczna.
Abilitacja – pojęcie wywodzące się z koncepcji praw człowieka i zasad psychologii rozwojowej i psychologii uczenia się. Oznacza stały proces rozwijania umiejętności i wspierania osób niepełnosprawnych w kierunku samostanowienia, aktywności i maksymalnie pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym, celem zapewnienia jak najwyższej jakości życia. U podstaw tego procesu leży
przekonanie, iż osoby niepełnosprawne mają prawo być takimi jakimi są, a więc wzrastać i uczyć się
we własnym tempie i na swój własny sposób (zredagowane przez: prof. dr hab. Annę Firkowską- Mankiewicz i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym).
99
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h) Jakość życia należy rozpatrywać w kontekście tych środowisk, które są ważne
w życiu osoby niepełnosprawnej (środowisko zamieszkania, pracy, odpoczynku,
rekreacji). Środowisko życia osoby niepełnosprawnej powinno być postrzegane
jako możliwe do przystosowania, tak aby uwzględniało jej interesy oraz potrzeby.
Zasadnicze znaczenie ma idea, że ludzie, miejsca i otoczenie mogą promować
i kształtować warunki zapewniające osobom niepełnosprawnym dobrą jakość
życia. Jednocześnie trzeba uwzględniać okoliczność, że indywidualne interesy
i wartości mogą wywodzić się ze środowisk, w których ludzie żyją.
i) Jakość życia powinna być rozpatrywana w „całożyciowej” perspektywie, dostrzegającej specyfikę interesów i potrzeb poszczególnych grup wiekowych oraz przewidującej przyszłe skutki aktualnych stanów i procesów (np. wpływ złej edukacji
dzieci z niepełnosprawnościami na późniejsze możliwości ich rozwoju, zatrudnienia i uczestniczenia w życiu ich społeczności).
j) Jakość życia powinna być rozpatrywana holistycznie, z uwagi na fakt, że różne
aspekty i domeny indywidualnego życia mogą jednocześnie znacząco wpływać
na inne aspekty lub domeny. A zatem, na przykład należy koniecznie uwzględniać
możliwe skutki zatrudnienia, uczestnictwa w życiu środowiska, dającej satysfakcję aktywności, praktykowania autonomii, a także aspektów motywacyjnych
w jednym obszarze dla zwiększenia rozwoju i satysfakcji w innych dziedzinach.
k) Jakość życia wiąże się z indywidualnymi wyborami, decyzjami oraz (tam gdzie
to jest możliwe) z osobistą kontrolą nad własnymi interesami w podejmowanych
działaniach, w ramach różnych interwencji oraz w środowisku. Jakość życia jest
koncepcją emancypującą i respektującą różne systemy wartości. Indywidualne
wybory (w tym konsumenckie) mają doniosłe konsekwencje dla autowizerunku,
motywacji, wyrażania siebie oraz kontroli nad własnym życiem.
l) Z punktu widzenia koncepcji jakości życia nie jest ważne to, czy czyjeś poglądy
na temat kluczowych zagadnień jakości życia są prawidłowe czy nie, lecz to, czy
poglądy te wyrażają to, co jednostka świadomie postrzega w danym momencie.
Jej poglądy mogą być stabilne. Ale też mogą się zmieniać, np. w wyniku skutecz
nej rehabilitacji lub interwencji. Należy brać także pod uwagę sugestie, decyzje
i przekonania ludzi z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej: rodziców,
małżonków, pracowników obsługi i służb wspierających oraz fakt, że mogą one
różnić się od percepcji osoby niepełnosprawnej.
m)Wszystkie podejmowane programy ukierunkowane na poprawę jakości życia
osób niepełnosprawnych muszą uwzględniać podnoszenie indywidualnej samo
oceny tych osób oraz zapewnianie im w środowiskach, w których funkcjonują
możliwości samokontroli własnego życia.
n) Współczesna koncepcja jakości życia zwraca uwagę, że działania nakierowane
na podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, przede
wszystkim powinny skupiać się na wieloaspektowym dostosowywaniu środowi-
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ska życia do potrzeb życiowych tych osób. W tym sensie, koncepcja ta rezygnuje
z perspektywy koncentrującej uwagę przede wszystkim na samej osobie niepełnosprawnej.
o) Jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie powinna być systematycznie
monitorowana i mierzona, a wyniki tych pomiarów porównywane z pomiarami
wykonywanymi dla osób pełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają prawo osiągać tak samą wysoką jakość życia, jak inni. Poprawianie jakości ich życia wymaga stałej obserwacji, w jakich obszarach sytuacja nie jest dobra
i wymaga satysfakcjonującej osoby niepełnosprawne poprawy.
p) Podstawowe zasady mierzenia jakości życia są następujące:
• jakość życia jest mierzona stopniem, w jakim człowiek doświadcza tego, co jest
dla niego pożądane i wartościowe;
• pomiar jakości życia umożliwia człowiekowi podążanie w kierunku bardziej
wartościowego życia;
• jakość życia mierzy stopień, w jakim poszczególne domeny przyczyniają się
do pełnego życia w środowisku;
• pomiar jakości życia jest prowadzony w kontekście środowisk, które są ważne
dla człowieka: w środowisku zamieszkania, pracy, odpoczynku, rekreacji;
• pomiar jakości życia jednostek jest prowadzony z uwzględnieniem zarówno
uwarunkowań społeczno-kulturowych, jak i niepowtarzalnych, indywidualnych
doświadczeń życiowych.
q) Koncepcja jakości życia jest nie tylko konstrukcją teoretyczną. Współcześnie jest
przede wszystkim opartym na naukowych podstawach narzędziem umożliwiającym wprowadzanie zmian w polityce społecznej oraz wypracowywanie rozwiązań służących skutecznemu rozwiązywaniu problemów niepełnosprawności
- w tym opracowywaniu programów oraz sposobów i metod świadczenia usług rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz wspierających. Praktyczne wdrażanie koncepcji jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną powinno odbywać się
z uwzględnieniem następujących zasad:
• pierwszorzędnym celem stosowania koncepcji jakości życia jest poprawa indywidualnego dobrostanu osób niepełnosprawnych;
• wdrażanie jakości życia wymaga respektowania i uwzględniania kulturowej
i etnicznej tożsamości poszczególnych osób;
• dla skutecznego osiągania celów dotyczących poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych konieczna jest skoordynowana współpraca czterech poziomów
systemu społecznego: środowiska osób niepełnosprawnych, struktur wdrażających programy (w tym dostawców usług i wsparcia), wspólnoty lokalnej (w tym
osób z otoczenia osób niepełnosprawnych) oraz poziomu ogólnokrajowego;
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• zastosowania aplikacyjne koncepcji jakości życia powinny prowadzić do zwięk
szenia stopnia osobistej kontroli osób z niepełnosprawnością intelektualną nad
ich własnym życiem, a także ich wpływu na własne działania, na podejmowane
interwencje oraz środowisko;
• koncepcja jakości życia powinna odgrywać wiodącą rolę w doborze danych badawczych (w tym w planowaniu oraz wykonywaniu zadań badawczych i sprawozdawczych), szczególnie w celu identyfikacji ważnych predyktorów jakości
życia, a także uzyskiwania rzetelnych danych służących trafnej (maksymalizującej korzystne społeczne rezultaty) dystrybucji środków publicznych.
r) Kontynuacja prac rozwijających koncepcję jakości życia wymaga uwzględnienia
następujących czterech kierunków działania :
• rozwijania polityki publicznej (rozumianej szerzej niż polityka społeczna) opartej na koncepcji jakości życia;
• wdrażania społecznych praktyk uwzględniających zasady jakości życia;
• świadczenia wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie
z zasadami jakości życia;
• prowadzenia, opartej na zasadach jakości życia, ewaluacji i monitorowania polityki społecznej oraz stosowanych praktyk i form wsparcia programowego.
s) Nieuzasadnione okazało się przekonanie, że poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych może następować automatycznie, jako skutek postępu naukowego, medycznego i technologicznego. Podnoszenie jakości życia tych osób
wymaga celowo ukierunkowanej, dobrze skoordynowanej działalności, jak
również odpowiednich rozwiązań stosowanych w polityce społecznej oraz
w praktyce funkcjonowania wspólnot lokalnych. Koncepcja jakości życia dostar
cza merytorycznych podstaw dla wprowadzania koniecznych zmian, w tym terminologii umożliwiającej używanie „wspólnego języka” przez uczestniczące
we wprowadzaniu tych zmian podmioty.

3 / METODOLOGIA BADANIA EWALUACYJNEGO
Jak już wcześniej wspomniano, w ramach prac specjalnej grupy badawczej
działającej przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu do Badań Naukowych nad
Niepełnosprawnością Intelektualną (IASSID), lider tej grupy, Robert L. Schalock
zaproponował przytoczoną wcześniej definicję jakości życia100,8którą przyjęto
w zrealizowanej ewaluacji. Jej dogodność dla celów badawczych polega m.in.
na pozostawionej badaczowi swobodzie doboru korelatów dla poszczególnych
Schalock R. L., Three decades of Quality of Life, Focus on Autism and Other Developmental
Disabilities, 2000,15, s.121
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domen. Przy podejmowaniu decyzji co do układu domen oraz wyboru korelatów,
zespół badawczy brał pod uwagę porównawcze cele badania. Ważną rolę odgrywało także dążenie do identyfikacji słabszych stron „systemu stargardzkiego”, w tym
czynników ograniczających możliwości i efektywność systemu.
W zrealizowanej ewaluacji „systemu stargardzkiego” dla poszczególnych domen jakości życia przyjęte zostały wyszczególnione poniżej korelaty domen oraz
wskaźniki poszczególnych korelatów.

Tabela 5. Badane domeny jakości życia oraz ich korelaty i wskaźniki
Domeny
1. Dobrostan
fizyczny

Korelaty
1.1. Stan zdrowia

Wskaźniki
Samoocena stanu zdrowia
Problemy ze zdrowiem
Problemy stomatologiczne

2. Dobrostan
materialny

1.2.Korzystanie
z opieki
medycznej

Korzystanie z opieki lekarskiej

1.3. Stan higieny

Korzystanie z kąpieli

1.4. Warunki
rehabilitacji

Wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne

2.1. Sytuacja
materialna

Samoocena sytuacji materialnej

2.2. Dochody

Uzyskiwane dochody

Korzystanie z opieki stomatologicznej
Zadowolenie z opieki lekarskiej

Zaciąganie pożyczek
Struktura uzyskiwanych dochodów

2.3. Zatrudnienie
i zarobki

Aktualne zatrudnienie
Ocena uzyskiwanych zarobków
Oczekiwania dotyczące zarobków

2.4. Wyżywienie

Codzienne odżywianie
Zadowolenie z posiłków

2.5. Zadowolenie
z odzieży

Zadowolenie z noszonych ubrań

2.6. Sytuacja
mieszkaniowa

Rodzaj mieszkania

Zadowolenie z noszonych butów
Współmieszkańcy
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3. Rozwój
osobisty

3.1. Potencjał
osobisty
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Przygotowanie szkolne
Przygotowanie zawodowe
Zadowolenie z wyuczonego zawodu
Umiejętność czytania
Umiejętność pisania
Umiejętność liczenia
Umiejętność korzystania z komputera
Reagowanie na nowe zadania

3.2. Samodzielność

Przygotowywanie posiłków
Robienie zakupów
Korzystanie z usług
Poruszanie się poza domem
Korzystanie z transportu publicznego

3.3. Aktywność
podstawowa

Rodzaj aktywności podstawowej
Praca a rozwój osobisty
Sposób zdobycia zatrudnienia
Charakter pracy
Radzenie sobie w pracy
Lubienie wykonywanej pracy
Pragnienie zmiany pracy
Pragnienie podjęcia pracy

3.4. Postawa wobec
nauki

Postawa wobec uczenia się
Kontynuowanie nauki
Pragnienie kontynuowania nauki

3.5. Aktywność
w czasie
wolnym

Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu
Czytelnictwo prasy
Czytelnictwo książek
Oglądanie telewizji
Uczęszczanie do kina
Bywanie w kawiarni
Uprawianie sportu
Posiadanie hobby
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4. Relacje
interperso
nalne

4.1. Odczuwanie
samotności

Odczuwanie samotności

4.2. Stosunki
międzyludzkie

Otwartość na kontakty ze znajomymi ludźmi
Otwartość na kontakty
z nowopoznanymi ludźmi
Otwartość towarzyska
Pomaganie innym
Samopoczucie rodzinne
Posiadanie bliskich znajomych
i przyjaciół
Prowadzenie korespondencji
elektronicznej

5. Samostano
wienie

5.1. Stopień
niezależności

Możliwości samodecydowania
Posiadanie swoich kluczy do mieszkania
Zapraszanie znajomych
Decyzje konsumenckie
Sposób dysponowania pieniędzmi

6. Integracja
społeczna
i partycypacja
społeczna

5.2. Korzystanie
z używek

Palenie papierosów

6.1. Udział w życiu
środowiska

Traktowanie przez sąsiadów

Picie alkoholu
Udział w uroczystościach i imprezach
Wyjazdy na wycieczki
Uczęszczanie do kościoła
Przypadki złego traktowania

7. Dobrostan
emocjonalny

6.2. Korzystanie
z praw
obywatelskich
i dóbr
społecznych

Udział w wyborach

7.1. Samoocena
sytuacji życiowej

Samoocena sytuacji życiowej

Dostęp do usług finansowych
Korzystanie z telefonu komórkowego
Korzystanie z Internetu
Poczucie udanego życia
Odnoszenie sukcesów życiowych
Posiadanie problemów życiowych

7.2. Poczucie
szczęścia
i radości życia

Poczucie radości życia
Poczucie szczęścia
Zadowolenie z siebie
Samoocena nastroju
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W zaplanowanej ewaluacji, zakładana próba badawcza miała składać się
z dwóch grup osób niepełnosprawnych: z grupy stargardzkiej oraz grupy z powiatu
porównawczego. Warunkiem zakwalifikowania do próby było posiadanie co naj
mniej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności intelektualnej. Według wstępnie
przyjętych założeń, dane na temat każdej, objętej badaniem osoby niepełnosprawnej
miały być zbierane bezpośrednio od niej oraz od jej opiekuna. Realizacja badania
była trudnym przedsięwzięciem. Szczególnie poważne problemy stwarzało identyfikowanie i docieranie do osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających na terenach wiejskich powiatu porównawczego. Ponadto, udział w badaniu
miał charakter dobrowolny i nierzadko osoby niepełnosprawne intelektualnie lub
ich opiekunowie odmawiali udzielenia wywiadu. Założenie dotyczące zbierania danych o zakwalifikowanych do próby osobach niepełnosprawnych bezpośrednio od
nich samych mogło zostać zrealizowane tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ
w próbie znalazły się przypadki osób niepełnosprawnych, których stopień upośledzenia uniemożliwiał bezpośrednie przeprowadzenie wywiadu, a zatem dane na ich
temat można było uzyskać tylko na podstawie wywiadów z opiekunami.
Zrealizowana próba badawcza składa się: w przypadku grupy stargardzkiej z 75,
a w przypadku grupy porównawczej z 78 osób niepełnosprawnych intelektualnie,
spośród których analizą objęto 57 osób101.9
Grupa stargardzka. Według stanu na dzień 27 czerwca 2011 r., z placówek
PSOUU w Stargardzie Szczecińskim korzystało: 63 mężczyzn i 62 kobiety w wieku
od 18 do 58 lat, w tym 112 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 13
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W zrealizowanej próbie badaw
czej osób niepełnosprawnych znalazło się 38 kobiet i 37 mężczyzn, wśród których
66 osób miało orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, a 9 – umiarko
wany. Wywiady przeprowadzono z 38 niepełnosprawnymi pracownikami ZAZ
i 22 uczestnikami WTZ. W 36 przypadkach dopełniono je wywiadami z rodzicami,
a w 24 – z pracownikami placówek (mieszkalnictwa wspomaganego lub zakładu
aktywności zawodowej). W przypadku 15 osób (1 uczestnik WTZ i 14 uczestników
ŚDS), których stopień upośledzenia nie pozwalał na przeprowadzenie bezpośredniej
rozmowy, wywiady przeprowadzono z rodzicami, uzupełniając je wywiadami z pracownikami placówek.
W zrealizowanej w powiecie porównawczym 78 osobowej próbie badawczej znalazło się 21 mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. Analiza wyników badania wykazała daleko idącą specyfikę tej grupy ze względu na ich styl życia. Są to osoby niepracujące, nie korzystające z placówek rehabilitacji,
o bardzo ograniczonych kontaktach ze środowiskiem zewnętrznym. Podstawowym punktem odniesienia dla wyrażanych przez badane mieszkanki DPS opinii i ocen były realia zamieszkiwanej placówki.
Z uwagi na tę jakościową specyfikę postanowiono wyłączyć tę kategorię badanych z analizy porównawczej.
101

156

ŻYCIE W INTEGRACJI

Grupa porównawcza. W grupie porównawczej znalazły się 22 osoby niepełnosprawne intelektualnie reprezentujące uczestników warsztatu terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy oraz osoby mieszkające
w powiecie (w tym na wsi), które nie korzystają z żadnego rodzaju placówki przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (35 osób). Zrealizowana
próba badawcza osób niepełnosprawnych liczy łącznie 27 kobiet i 30 mężczyzn
w wieku od 19 do 66 lat, w tym 27 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
i 30 z umiarkowanym. Wywiady przeprowadzono z 55 osobami niepełnosprawnymi, dopełniając je w 27 przypadkach wywiadami z rodzicem lub innym opiekunem
z rodziny. W 2 przypadkach przeprowadzono wywiad jedynie z opiekunem, gdyż
rozmowa z osobą niepełnosprawną była niemożliwa.
Zasadniczą różnicę pomiędzy dwiema, wskazanymi wyżej grupami badanych
stanowił bardzo wysoki odsetek osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w grupie stargardzkiej (88,0 proc.). W grupie badanych z powiatu porównaw
czego, udział osób z tym stopniem niepełnosprawności było dwukrotnie mniejszy
(47,4 proc.).

Tabela 6. Charakterystyka analizowanej próby badawczej

Cecha respondenta

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100%)

Orzeczony stopień niepełnosprawności
Lekki

0,0

0,0

Umiarkowany

12,0

52,6

Znaczny

88,0

47,4

Płeć
Mężczyzna

49,3

52,6

Kobieta

50,7

47,4

Wiek
Do 30 lat

33,3

19,3

31 - 40

52,0

35,1

41 - 50

12,0

19,3

Powyżej 50

2,7

26,3
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Stan cywilny
Kawaler /panna

98,7

78,9

Żonaty /mężatka

1,3

5,3

Wdowiec /wdowa

0,0

5,3

Rozwódka/ rozwodnik

0,0

8,8

W separacji

0,0

1,7

0,0

0,0

W wolnym związku

Wykształcenie
1,4

0,0

14,6

3,5

Szkoła podstawowa
specjalna

32,0

47,4

Szkoła podstawowa

5,3

15,8

Gimnazjum specjalne

5,3

10,5

Gimnazjum

1,4

0,0

Szkoła zawodowa
specjalna

34,7

22,8

Szkoła zawodowa

5,3

0,0

Nie chodził do szkoły
Szkoła życia

102

Aktywność podstawowa
Pracuje stale (ZAZ)

50,7

0,0

Pracuje dorywczo

0,0

3,5

Uczęszcza do WTZ lub ŚDS

49,3

38,6

Nie pracuje ani nie
uczęszcza do placówki
rehabilitacyjnej

0,0

57,9

10

W obu grupach w podobny sposób ukształtowały się proporcje płci (mężczyźni
i kobiety stanowią po połowie badanych).
Grupa stargardzka była znacznie młodsza. Osoby do 40 roku życia stanowiły
w niej 85,3 proc., podczas gdy w grupie badanych z powiatu porównawczego –
54,4 proc. Co czwarty badany z grupy porównawczej miał powyżej 50 lat. Natomiast
w grupie stargardzkiej osób w tym wieku było zaledwie 2,5 proc.
Wśród badanych z powiatu porównawczego, 5,3 proc. stanowiły osoby żyjące
w stanie małżeńskim (w grupie stargardzkiej – tylko 1,3 proc.), a kolejne 15,8 proc.
– osoby owdowiałe lub rozwiedzione (w grupie stargardzkiej – 0,0 proc.).
Pierwotna nazwa podstawowej szkoły specjalnej dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem
upośledzenia umysłowego.
102
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Badani z grupy stargardzkiej charakteryzowali się lepszym profilem wykształcenia. 40,0 proc. spośród nich miało wykształcenie zawodowe. W grupie badanych
z powiatu porównawczego udział osób z wykształceniem zawodowym był prawie
dwukrotnie mniejszy (22,8 proc.).
Wszyscy badani z grupy stargardzkiej pracowali (50,7 proc.) albo systematycz
nie uczęszczali do placówki rehabilitacyjnej (49,3 proc.). Odpowiednie wskaźniki
dla grupy porównawczej wynoszą: 3,5 proc. i 38,6 proc.

4 / POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA UCZESTNIKÓW „SYSTEMU STARGARDZKIEGO” NA TLE

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ MIESZKAJĄCYCH W POWIECIE
PORÓWNAWCZYM

W przeprowadzonej analizie porównawczej jakości życia uczestników „systemu
stargardzkiego” oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących
powiat porównawczy skorzystano z metod ilościowych. Zebrane dane pochodziły
z przeprowadzonych wywiadów, w których obok pytań otwartych zamieszczono
zestaw pytań zamkniętych przewidzianych do charakterystyki i pomiaru jakości życia badanych. W tej części publikacji prezentowane są wyniki pomiaru dokonanego
przy wykorzystaniu:
• wskaźników szczegółowych charakteryzujących ważne aspekty poszczególnych domen,
• ogólnych wskaźników dla poszczególnych domen, specjalnie opracowanych dla
celów prowadzonej analizy. Z uwagi na rozległość domeny „rozwój osobisty”
w jej mierzeniu posłużono się czterema wskaźnikami ogólnymi (potencjału oso
bistego, samodzielności, codziennej aktywności podstawowej oraz aktywności
w czasie wolnym),
• syntetycznego wskaźnika jakości życia skonstruowanego dla potrzeb przepro
wadzonej ewaluacji na podstawie ogólnych wskaźników charakteryzujących
poszczególne domeny.
Wartość ogólnych wskaźników domen ustalana była jako średnia punktów
dla badanej grupy wyliczana na podstawie przypisanej punktacji dla skal użytych
w poszczególnych wskaźnikach szczegółowych.
Wartość syntetycznego wskaźnika jakości życia wyliczona została jako średnia
wartości ogólnych wskaźników domen.
Ponadto zaproponowano klasyfikowanie wyliczonej wartości wskaźników przy
użyciu dziesięciostopniowej skali ocen, przypisując oceny do wartości wskaźnika
wg. następującego porządku:

Efektywność „systemu stargardzkiego” – ustalenia ewaluacyjne

Wartość wskaźnika

Ocena

2,30 i niżej

niedostateczny

2,31 - 2,55

niedostateczny plus

2,56 - 2,80

dostateczny minus

2,81 - 3,30

dostateczny

3,31 - 3,55

dostateczny plus

3,56 - 3,80

dobry minus

3,81 - 4,30

dobry

4,31 - 4,55

dobry plus

4,56 - 4,80

bardzo dobry minus

4,81 i wyżej

bardzo dobry
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4.1. / DOBROSTAN FIZYCZNY
Sfera zdrowia zaliczana jest do najważniejszych obszarów określających jakość życia człowieka, ponieważ zasadniczo wpływa na jego aktywność i samopoczucie.
W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną zyskuje ona dodatkowy kontekst. Z uwagi na medyczną specyfikę upośledzenia umysłowego, kondycja zdro
wotna tych osób często bywa osłabiana współwystępującymi niepełnosprawnościami i chorobami, takimi jak: dysfunkcje narządu ruchu (jako następstwo mózgowego
porażenia dziecięcego), wady wzroku i słuchu, nadpobudliwość psychoruchowa,
autyzm, choroby psychiczne, epilepsja, wady rozwojowe różnych układów i organów, niska odporność na infekcje. Dla dobrej jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, prawidłowe zaspokajanie ich wzmożonych potrzeb związanych
z opieką medyczną i rehabilitacją ma wyjątkowo duże znaczenie.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną napotykają na liczne bariery
w dostępie do odpowiednich usług medycznych i rehabilitacyjnych. Bardzo często
usługi te mają jedynie doraźny, nie zaś stały i systematyczny charakter. Wiele z nich
jest praktycznie niedostępnych. Do najbardziej dotkliwych barier występujących
w funkcjonowaniu publicznej służby zdrowia zalicza się brak przygotowania
personelu medycznego do świadczenia usług pacjentom z niepełnosprawnością intelektualną. Nierzadko bywa, że lekarze niechętnie przyjmują pacjentów
o obniżonej sprawności intelektualnej. Realizacja procedur leczniczych w ich przypadku jest bardziej czasochłonna ze względu na utrudnioną współpracę z chorym
(m.in. z uwagi na trudności komunikacyjne) oraz wymaga dużego zaangażowania
fizycznego i emocjonalnego.
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Za newralgiczne zagadnienie z zakresu opieki medycznej nad osobami
z niepełnosprawnością intelektualną uznaje się opiekę stomatologiczną. Osoby te
należą do grupy o zwiększonym ryzyku występowania chorób jamy ustnej – najczęściej próchnicy zębów. Przyczynami tego schorzenia są nie tylko problemy
z dostępnością do opieki stomatologicznej (w tym finansowe), lecz również trudności
we wdrażaniu prawidłowych nawyków higienicznych i dietetycznych (brak zrozu
mienia przez niepełnosprawnych pacjentów konieczności wykonywania codziennych zabiegów higienicznych) oraz nierozumienie potrzeby odbywania systematy
cznych wizyt kontrolnych i zwlekanie z podejmowaniem leczenia103.11
Ustalając w przeprowadzonym badaniu stan dobrostanu fizycznego uczestników „systemu stargardzkiego” (na tle grupy porównawczej) wzięto pod uwagę takie
zagadnienia, jak: stan zdrowia, w tym stomatologiczny (ujęty w kategoriach jego
samooceny); korzystanie z opieki lekarskiej i stomatologicznej oraz zadowolenie
z niej; warunki higieny (na przykładzie częstotliwości kąpieli) oraz warunki rehabilitacji – na przykładzie korzystania z tak ważnej formy rehabilitacji, jaką są tzw.
turnusy rehabilitacyjne.
Stan zdrowia
Wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego”, osoby ze znacznym stop
niem niepełnosprawności (przy którym występują zdecydowanie większe problemy
zdrowotne) stanowiły w tej grupie zdecydowaną większość, tj. 88,0 proc. (w grupie
porównawczej 47,4 proc.). Z kolei badani w powiecie porównawczym charakteryzowali się „bardziej zaawansowaną” strukturą wieku. Jak wiadomo, większe kłopoty
zdrowotne wiążą się także ze starszym wiekiem, a osoby powyżej 50 roku życia
stanowiły w grupie porównawczej 26,3 proc., podczas gdy w grupie stargardzkiej
tylko 2,7 proc.104. W efekcie, problemy zdrowotne zgłaszał podobny odsetek osób
w obu grupach badanych - 61,4 proc. w Stargardzie i 63,1 proc. w powiecie porównawczym.
12

Tabela 7. Posiadanie problemów zdrowotnych
Czy ma Pan/Pani
obecnie jakieś problemy
ze zdrowiem?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Nie mam problemów

37,3

31,6

Mam problemy

61,4

63,1

Trudno powiedzieć

1,3

5,3

Borysewicz-Lewicka M., Gerreth K.: Opieka stomatologiczna nad pacjentem niepełnosprawnym
intelektualnie – potrzeby i ograniczenia w: „Czasopismo Stomatologiczne”, Nr 1/2009, ss. 34-41
104
Patrz: Tabela 6. Charakterystyka próby badawczej w podrozdziale 3. Metodologia badania ewaluacyjnego.
103
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Pomimo podobnej skali występowania problemów zdrowotnych w obu grupach
badanych, uczestnicy „systemu stargardzkiego” zdecydowanie lepiej oceniali swój
stan zdrowia niż badani w powiecie porównawczym. Swój stan zdrowia, jako bar
dzo dobry lub dobry określiło 56,0 proc. badanych ze Stargardu Szczecińskiego oraz
38, 4 proc. z grupy porównawczej, a jako słaby lub zły – tylko 5,3 proc. badanych
ze Stargardu i aż 26,3 proc. badanych z grupy porównawczej.

Tabela 8.

Samoocena stanu zdrowia

Jaki jest stan Pana/Pani
zdrowia?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Bardzo dobry

13,3

5,3

Dobry

42,7

35,1

Średni

32,0

31,6

Słaby

5,3

24,6

Zły

0,0

1,7

Trudno powiedzieć

6,7

1,7

Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” charakteryzowali się także o wiele
lepszym stanem jamy ustnej niż osoby niepełnosprawne intelektualnie w powiecie
porównawczym. Dwie trzecie badanych (69,4 proc.) ze Stargardu Szczecińskiego
stwierdziło, że ma zdrowe zęby, podczas gdy z grupy porównawczej niespełna jedna
trzecia (31,6 proc.). Posiadanie problemów stomatologicznych zgłaszało 29,3 proc.
badanych ze Stargardu oraz 64,9 proc. badanych z powiatu porównawczego.

Tabela 9.

Samoocena stanu stomatologicznego

Czy ma Pan/Pani zdrowe
zęby?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Tak

69,4

31,6

Nie

29,3

64,9

Mam protezę

1,3

3,5

Trudno powiedzieć

0,0

0,0
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Korzystanie z opieki medycznej
Korzystanie z opieki lekarskiej było powszechne w obu badanych grupach. Do lekarza chodziło 98,7 proc. badanych uczestników „systemu stargardzkiego” oraz
93,0 proc. badanych z grupy porównawczej (w zrealizowanym badaniu nie ustalano
szczegółów dotyczących intensywności i charakteru tej opieki).

Tabela 10. Korzystanie z opieki lekarskiej
Czy chodzi Pan/Pani
do lekarza?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Tak

98,7

93,0

Nie

1,3

7,0

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

		
O wiele lepiej przedstawiało się w grupie stargardzkiej korzystanie z opieki stomatologicznej. Do dentysty chodzili niemal wszyscy badani uczestnicy „systemu
stargardzkiego” (96,0 proc.), a wśród badanych z grupy porównawczej tylko połowa
(50,9 proc.).

Tabela 11.

Korzystanie z opieki stomatologicznej

Czy chodzi Pan/Pani
do dentysty?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Tak

96,0

50,9

Nie

4,0

49,1

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

W sumie, badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” byli o wiele bardziej za
dowoleni z uzyskiwanej opieki medycznej aniżeli badani z powiatu porównawczego. Zadowolenie ze swoich lekarzy wyraziło 72,9 proc. badanych z grupy stargardzkiej oraz 45,1 proc. z grupy porównawczej.
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Tabela 12. Zadowolenie z opieki lekarskiej
Czy jest Pan/Pani zadowo
lony/a z lekarzy, do których
Pan/Pani chodzi?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(59 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(51 = 100,0%)

Bardzo zadowolony/a

72,9

45,1

Średnio zadowolony/a

23,7

35,3

Niezadowolony/a

3,4

7,8

Trudno powiedzieć

0,0

11,8

* Pytanie zadawano osobom korzystającym z opieki lekarskiej. Badani o najgłębszym stopniu upośledzenia
umysłowego nie byli pytani.

Stan higieny
Istotnym elementem dobrostanu fizycznego jest higiena osobista, obejmująca:
umiejętności i nawyki służące dbałości o racjonalny tryb życia, schludny wygląd
i czystość, ważne dla utrzymania zdrowia, dobrego samopoczucia i uzyskania akceptacji w środowisku społecznym. Jednym z najważniejszych zachowań z zakresu utrzymania higieny osobistej jest codzienna kąpiel lub prysznic. Zdecydowanie
częściej korzystali z nich badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” (84,0 proc.).
W grupie porównawczej, codzienną kąpiel brała połowa badanych (47,3 proc.),
a jedna trzecia spośród nich robiła to tylko raz w tygodniu lub rzadziej.

Tabela 13. Korzystanie z kąpieli
Jak często się Pan/Pani
kąpie lub bierze prysznic?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Codziennie

84,0

40,3

Prawie codziennie

4,0

7,0

2 - 3 razy w tygodniu

10,7

17,5

Raz w tygodniu

0,0

31,6

Rzadziej niż raz w tygodniu

0,0

1,8

Trudno powiedzieć

1,3

1,8
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Wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne
Ważną formą rehabilitacji dostępną dla osób niepełnosprawnych są tzw. turnusy rehabilitacyjne. Są one częściowo refundowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnusy rehabilitacyjne to planowo zorga
nizowane pobyty w ośrodku sanatoryjno-wypoczynkowym, których celem jest ogólna poprawa sprawności, wyrabianie w uczestnikach samodzielności i zaradności,
a także rozwijanie ich zainteresowań. Są one organizowane dla osób niepełnosprawnych
o podobnych potrzebach wynikających z rodzaju ich niepełnosprawności oraz wieku. Turnusy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, poza funkcjami medycznymi, odgrywają ważną rolę w ich rehabilitacji społecznej. Obejmują bowiem zajęcia kulturalno-oświatowe, integracyjne, socjoterapeutyczne, sportowo-rekreacyjne,
jak również zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.
Osoby niepełnosprawne intelektualnie muszą przebywać na turnusach wraz
z opiekunami, których pobyt również może zostać częściowo zrefundowany. Najważniejszymi barierami w korzystaniu z turnusów rehabilitacyjnych przez osoby
z niepełnosprawnością intelektualną są: trudna sytuacja materialna ich rodzin oraz
problemy ze zorganizowaniem turnusu – zwłaszcza z zapewnieniem personelu przygotowanego do pracy z osobami z tym rodzajem niepełnosprawności.

Tabela 14. Korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych
Korzystanie z turnusów
rehabilitacyjnych

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Korzysta

81,3

5,3

Nie korzysta

18,7

94,7

Korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych przez badanych uczestników „systemu stargardzkiego” miało charakter powszechny (81,3 proc.) oraz zdecydowanie
marginalny w przypadku badanych z powiatu porównawczego (5,3 proc.).
Ogólny wskaźnik dobrostanu fizycznego
Dla celów prowadzonej analizy, tj. porównania jakości życia uczestników „systemu stargardzkiego” oraz osób niepełnosprawnych zamieszkujących w powiecie
porównawczym, opracowano (zgodnie z przedstawionymi wcześniej założeniami)
ogólny wskaźnik dobrostanu fizycznego. W jego konstrukcji wykorzystano sześć
wybranych wskaźników szczegółowych odnoszących się do ważnych aspektów
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tego dobrostanu: samooceny stanu zdrowia, korzystania z opieki lekarskiej, samo
oceny stanu stomatologicznego, korzystania z opieki stomatologicznej, zadowolenia
z uzyskiwanej opieki lekarskiej oraz korzystania z turnusów rehabilitacyjnych.
Maksymalna wartość wskaźnika dla każdej z badanych grupy mogła wynieść 5,00,
co można byłoby sklasyfikować w przyjętej skali ocen, jako stan bardzo dobry. Wyli
czona wartość wskaźnika dobrostanu fizycznego dla grupy stargardzkiej wyniosła
4,16 (stan dobry), natomiast dla grupy porównawczej 2,49 (stan niedostateczny
plus). Konstrukcję oraz sposób wyliczenia wartości ogólnego wskaźnika dobrostanu
fizycznego dla dwóch badanych grup przedstawiono w tabeli 16.
Stwierdzona w przeprowadzonej ewaluacji różnica w poziomie dobrostanu fizycznego pomiędzy uczestnikami „systemu stargardzkiego” a osobami niepełnosprawnymi zamieszkującymi powiat porównawczy jest duża i wypada na korzyść osób ze Stargardu Szczecińskiego. Przyczynami tej różnicy
są przede wszystkim uwarunkowania środowiskowe. Zastosowane w Stargardzie Szczecińskim rozwiązania systemowe świadomie uwzględniają potrzebę nieustannej troski o zdrowie osób niepełnosprawnych. Stały nadzór prowadzony jest
przez kadrę w poszczególnych ogniwach systemu: w ZAZ, w WTZ (zatrudniona
pielęgniarka), w ŚDS, w mieszkalnictwie wspomaganym. W przypadku osób niepełnosprawnych mieszkających przy rodzinach (bądź lokatorów mieszkalnictwa
wspomaganego posiadających swe rodziny w Stargardzie) w tym obszarze utrzymywany jest stały kontakt pomiędzy kadrą a opiekunami. W przypadku osób samodzielnie mieszkających w mieszkalnictwie wspomaganym, nadzór (ze strony
asystentów osobistych) nad ich zdrowiem obejmuje m.in. takie czynności, jak pilnowanie terminów badań okresowych (czyni to także personel placówek i ZAZ),
pomoc w załatwieniu oraz asysta (jeśli potrzebna) podczas specjalistycznych badań
i wizyt lekarskich oraz pilnowanie prawidłowego przyjmowania przepisanych
leków.

0

0

Nie
korzysta

Trudno
powiedzieć

5

0

Trudno
powiedzieć

Korzysta

0

Nie

0

Trudno
powiedzieć

5

0

Słaby, zły

Tak

3

0,0

1,3

98,7

1,3

29,3

69,4

0,0

5,3

32,0

42,7

4

Dobry

Średni

star
gardzkiej

0,0

7,0

93,0

3,5

64,9

31,6

1,7

26,3

31,3

35,1

5,3

z powiatu
porównaw
czego

Rozkład odpowiedzi
w próbie (w proc.)

13,3

Przypi
sana
punktacja

5

Bardzo
dobry

Skala
wskaźnika
szczegółowego

493,5

347,0

333,3

star
gardzkiej

465,0

158,0

260,8

z powiatu
porównaw
czego

Suma punktów
w próbie

4,94

3,47

3,33

star
gardzkiej

4,65

1,58

2,61

z powiatu
porównaw
czego

Wartość wskaźnika
w próbie

bardzo
dobry

dostateczny
plus

dostateczny
plus

stargardzkiej

bardzo dobry minus

niedostateczny

dostateczny
minus

z powiatu
porównaw
czego

Klasyfikacja wskaźnika
dla próby

				

Korzystanie
z lekarza

Samoocena
stanu
stomatolo
gicznego:
czy ma
zdrowe
zęby?

Samoocena
stanu
zdrowia

Dobrostan
fizyczny –
wskaźniki
szcze
gółowe

Tabela 15. Konstrukcja i wyliczenie ogólnego wskaźnika dobrostanu fizycznego
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Ogólny
wskaźnik
dobrostanu
fizycznego

Korzystanie
z turnusów
rehabilitacyjnych

Zadowolenie z opieki
lekarskiej

Korzystanie
z dentysty

x

0

Trudno
powiedzieć

x

0

Nie
korzysta

0

Trudno
powiedzieć

5

0

Niezado
wolony

Korzysta

3

Średnio
zado
wolony

0

Trudno
powiedzieć

5

0

Nie
korzysta

Bardzo
zado
wolony

5

Korzysta

x

0,0

18,5

81,5

0,0

3,4

23,7

72,9

0,0

4,0

96,0

x

0,0

94,7

5,3

11,8

7,8

35,3

45,1

0,0

49,1

50,9

2496,9/6
= 416,2

407,5

435,6

480,0

1496,2/6
= 249,4

26,5

331,4

254,5

4,16

4,07

4,36

4,80

2,49

2,65

3,31

2,55

dobry

dobry

dobry plus

bardzo dobry minus

niedostateczny
plus

dostateczny
minus

dostateczny
plus

niedostateczny plus
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Personel poszczególnych placówek „systemu stargardzkiego” planowo angażowany jest także w kształtowanie i wspieranie zachowań higienicznych jego
uczestników. Wysokie standardy higieny osobistej postawił przed swoimi pracownikami ZAZ. Wymogi czystości muszą być respektowane również przez uczestników WTZ i ŚDS. Istotną rolę we wspieraniu zachowań higienicznych lokatorów
mieszkalnictwa wspomaganego odgrywają asystenci (m.in. zwracają podopiecznym uwagę na znaczenie higieny i zapewniają środki do jej utrzymania, prowadzą
na ten temat rozmowy). Organizując czas wolny podopiecznym, asystenci w sposób zamierzony promują wśród nich aktywny styl życia (wycieczki, spacery, zajęcia
sportowe).
Szczególną uwagę należy zwrócić na rolę Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim, które systematycznie zabiega o stworzenie swoim podopiecznym dogodnych warunków dostępu do usług medycznych (np. zapewnia wizyty w prywatnym
gabinecie w pobliskim Szczecinie) oraz do prozdrowotnej aktywności sportowej
i korzystania z dostępnych form rehabilitacji (np. poprzez organizowanie turnusów
rehabilitacyjnych).

4.2. / DOBROSTAN MATERIALNY
Zaspokajanie potrzeb materialnych ma podstawowe znaczenie w życiu jednostki.
Istnieje szeroki repertuar tych potrzeb. Do najważniejszych należą m.in. żywieniowe, odzieżowe, mieszkaniowe, a także bardziej fundamentalne – finansowe oraz
ściśle związana z nimi potrzeba pracy i zatrudnienia. Pomiędzy poziomem zaspokojenia potrzeb materialnych a jakością życia jednostki istnieje silny związek.
Zaspokajanie potrzeb materialnych przez osoby niepełnosprawne należy do newralgicznych kwestii społeczno-gospodarczych współczesnych
społeczeństw. Tradycyjnie, osoby niepełnosprawne (zwłaszcza intelektu
alnie) traktowane były jako niezdolne lub silnie ograniczone w swych możliwościach do samodzielnego utrzymywania się, podejmowania pracy
i zatrudnienia. Organizując życie i procesy ekonomiczne całego społeczeństwa,
nie brano pod uwagę osób niepełnosprawnych jako potencjału gospodarczego.
Odmawiano im prawa do posiadania aspiracji zawodowych i pracy. Z góry skazywano je na rolę beneficjentów pomocy społecznej, a w konsekwencji najczęściej na ubóstwo i bierność społeczną. Tradycyjne standardy organizowania życia społecznego nie brały także pod uwagę aspiracji osób niepełnosprawnych
do prowadzenia życia samodzielnego, w tym do samodzielnego zamieszkiwania.
Uznawano, że niepełnosprawni nie są do tego zdolni, co poniekąd w istniejących
warunkach społecznych łatwo znajdowało uzasadnienie.
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Dwa ostatnie dziesięciolecia ubiegłego wieku przyniosły przełom w postrzeganiu tego problemu, co wiązało się z upowszechnieniem innego spojrzenia
na niepełnosprawność. Obecnie podkreśla się, że niepełnosprawność jest w zasadniczym stopniu zjawiskiem generowanym przez stwarzane w życiu gospodarczym
i społecznym bariery i ograniczenia. Przed polityką społeczną współczesnych państw
wobec osób niepełnosprawnych (której podstawowe idee zawarto w przyjętej przez
ONZ w 2006 r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych) postawione zostało
zadanie ograniczania i eliminowania tych barier. W artykule 28 Konwencja zobowiązuje państwa-strony do podejmowania działań gwarantujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom odpowiednie warunki życia, w tym wyżywienie, odzież
i mieszkanie oraz prawo do stałego polepszania tych warunków, do ochrony socjalnej, szkoleń i poradnictwa, a także do pomocy dającej wytchnienie stałym opiekunom. Artykuł 28 Konwencji nakłada także na państwa-strony obowiązek umożliwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do pozwalających na samodzielne
zamieszkiwanie programów mieszkalnictwa komunalnego.
Zgodnie z zapisami Konwencji ONZ, fundamentem sytuacji bytowej osób
niepełnosprawnych powinna być przede wszystkim praca i zatrudnienie.
W artykule 27 Konwencja zobowiązuje państwa-strony do uznawania prawa osób niepełnosprawnych do pracy na zasadzie równości z innymi osobami, do tworzenia im możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym
i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy. Realizacja tego prawa
obejmuje także m.in. udostępnianie osobom niepełnosprawnym programów rehabi
litacji zawodowej, poradnictwa specjalistycznego, a także tworzenie im możliwości
zatrudnienia i rozwoju zawodowego oraz pomocy w znalezieniu, uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia. „System stargardzki” powstawał, funkcjonuje i rozwija się jako
projekt trwałego sposobu rozwiązania problemu godnego poziomu życia, zatrudnienia
i samodzielnego zamieszkiwania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ustalając
w przeprowadzonej ewaluacji stan dobrostanu materialnego wzięto pod uwagę takie
zagadnienia, jak: sytuacja materialna badanych, uzyskiwane dochody, zatrudnienie
i zarobki, wyżywienie i zadowolenie z posiłków, zadowolenie z posiadanych ubrań
i obuwia oraz sytuacja mieszkaniowa.
Sytuacja materialna
Przeprowadzone badanie wykazało zdecydowanie lepszą sytuację materialną
uczestników „systemu stargardzkiego” w porównaniu z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie z powiatu porównawczego. Świadczy o tym wiele zebranych danych
empirycznych. Jako „średnią” lub „bardzo dobrą” ocenia swoją sytuację materialną
88,3 proc. uczestników „systemu stargardzkiego” i 49,1 proc. badanych w powie-
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cie porównawczym. Natomiast jako „bardzo skromną” tylko co dziesiąty badany
w Stargardzie Szczecińskim i aż co drugi badany w powiecie porównawczym.

Tabela 16. Samoocena sytuacji materialnej
Jak określił/a/by Pan/Pani
swoją obecną sytuację ma
terialną?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Żyję bardzo dobrze

40,0

32,7

Żyję średnio

48,3

16,4

Żyję bardzo skromnie

10,0

47,3

Trudno powiedzieć

1,7

3,6

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Osoby twierdzące, że „żyją bardzo dobrze”, pytane o uzasadnienie ta
kiej oceny podkreślały przede wszystkim posiadaną zasobność finansową
i możliwość zaspokojenia swoich potrzeb życiowych wedle własnego uznania (przykładowe wypowiedzi respondentów: „No bo mam pracę, zarabiam, mam rentę to
dobrze mi jest”; „Bo jest kasa”; „Bo lubię swoje pieniądze”; „Nie cierpię z powodu
braków”; „Sam doszedłem do wszystkiego, kupiłem”; „Na wszystko mi wystarcza”;
„Mam swoje mieszkanie, chodzę na WTZ, sprzątam, piorę, odkurzam”; „Bo mi się
dobrze żyje, mam kolegów tutaj, koleżanki”).
Osoby twierdzące, że „żyją średnio” dostrzegały niedostępną dla nich strefę zamożności lub bogactwa, swoje ograniczenia w zaspokojeniu wszystkich potrzeb,
ale jednocześnie strefę ubóstwa, poza którą się znajdują dzięki swej aktywności,
racjonalnym aspiracjom i oszczędnemu stylowi życia (przykładowe wypowiedzi
respondentów: „Ludzie jeszcze gorzej mają niż ja”; „Nie mam zbytnich osiągnięć
(…), bo nie jesteśmy ani za bogaci, ani za biedni. Średni”; „Uważam, że nic więcej
do życia mi nie potrzeba”; „Ostatnio mówiłem, że bym się wyprowadził od rodziców,
ale nie mam takiej możliwości”; „No skromnie, ale zawsze staram się żeby jakoś
było”; „Bo się jeszcze sama nie utrzymuję, muszę mieszkać z rodzicami”; „Jakby
troszkę więcej tych pieniążków było, to mogłabym sobie na coś więcej pozwolić, żeby
coś kupić sobie”; „Staram się być oszczędna”; „Nigdy nie narzekałem, zadowolony
jestem”).
Osoby twierdzące, że „żyją skromnie” wskazywały na kłopoty finansowe
związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb (przykładowe wypowiedzi res
pondentów: „Nie wystarcza pieniędzy”; „Jak mi wystarcza to mam, jak nie, to po
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życzę”; „Ponieważ więcej idzie na leki (…), bo dom pochodzi z dawnych czasów”;
„Na potrzeby mieszkania wszystko idzie. Najwięcej pieniędzy to idzie na prąd,
na wodę. Nie opłaca się”; „Wcześniej było mi dużo lepiej”).
Za przejaw trudnej sytuacji finansowej można uznać konieczność zaciągania
pożyczek. O lepszej sytuacji materialnej uczestników „systemu stargardzkiego”,
w porównaniu z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z powiatu porównawczego, świadczy stosunkowo nieduży odsetek osób (15,0 proc.) pożyczających pieniądze wśród badanych z grupy stargardzkiej. W grupie porównawczej,
z pożyczek korzystała jedna trzecia badanych (32,7 proc.). Odsetek osób bardzo
często pożyczających pieniądze na swoje wydatki był wśród badanych z grupy stargardzkiej niewielki (1,7 proc.). Wśród badanych z grupy porównawczej wynosił
10,9 proc. W grupie stargardzkiej nigdy nie pożyczało pieniędzy na swoje wydatki
85,0 proc., a w grupie porównawczej 65,5 proc. badanych.

Tabela 17. Zaciąganie pożyczek
Czy pożycza Pan/Pani
pieniądze na swoje
wydatki?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Nie pożyczam

85,0

65,5

Pożyczam czasami

13,3

21,8

Pożyczam bardzo często

1,7

10,9

Trudno powiedzieć

0,0

1,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Dochody
Dla statusu materialnego jednostki największe znaczenie mają uzyskiwane przez nią dochody. Trudna sytuacja dochodowa osób niepełnospraw1
nych w Polsce jest powszechnie znana i dość dobrze zbadana105. Jest ona
w pierwszej kolejności pochodną dominacji niezarobkowych źródeł (renty
i zasiłki), w strukturze uzyskiwanych przez osoby niepełnosprawne dochodów. ChaSkrzetuska E., Osik-Chudowolska D., Wojnarska A., Poziom życia osób niepełnosprawnych w okresie transformacji ustrojowej w ich własnej ocenie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002; Gąciarz B.,
Ostrowska A., Pańków W., Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich, IFIS PAN, 2008; Żuraw H., Udział osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008
105
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rakteryzujący Polskę odsetek osób niepełnosprawnych uzyskujących wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia należy do najniższych w Unii Europejskiej. Niskie dochody
tych osób powodują:
• pozostawanie ich pod długotrwałym wpływem opiekuńczych działań
rodziny pochodzenia;
• ograniczenie ich udziału w życiu środowiska i szerszych zbiorowości;
• izolację społeczną oraz indywidualną i środowiskową bierność społeczno-zawodową (dotyczącą także członków ich rodzin).
Niskie dochody osób niepełnosprawnych (będące efektem przede wszystkim
niskiego stanu zatrudnienia) należą do najważniejszych czynników tworzących bariery i społecznie stygmatyzujących. Dotyczy to w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Pod względem uzyskiwania dochodów, uczestnicy „systemu stargardzkiego” znajdują się w zdecydowanie korzystniejszej sytuacji niż osoby niepełnosprawne intelektualnie z powiatu porównawczego. Wynagrodzenie za pracę otrzymywało 50,7 proc. badanych w Stargardzie, podczas gdy
w grupie porównawczej uzyskiwało je 3,5 proc. badanych – i to sporadycznie, wyłącznie jako zapłatę za prace dorywcze. Jednocześnie, badani z grupy stargardzkiej
w szerszym zakresie korzystali z renty (89,3 proc.), aniżeli badani z powiatu porównawczego (70,2 proc.). Stargardzcy respondenci częściej też pobierali zasiłki (57,3
proc.) niż osoby w grupie porównawczej (40,4 proc.).

Tabela 18. Uzyskiwane dochody
Skąd ma Pan/Pani swoje
pieniądze?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Wynagrodzenie za pracę

50,7

3,5

Renta*

89,3

70,2

Zasiłek

57,3

40,4

Nie ma swoich pieniędzy

8,0

10,4

* Renta socjalna, w nielicznych przypadkach renta z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinna.

O zdecydowanie lepszej sytuacji dochodowej uczestników „systemu stargardzkiego” decyduje o wiele korzystniejsza struktura uzyskiwanych przez nich dochodów. W przeciwieństwie do badanych w powiecie porównawczym, bardzo często posiadali oni kilka źródeł dochodu.

Efektywność „systemu stargardzkiego” – ustalenia ewaluacyjne

173

Wynagrodzeniem, rentą i zasiłkiem dysponowało w grupie stargardzkiej 32,0 proc.
badanych (w grupie porównawczej nie było takiego przypadku), wynagrodzeniem
i rentą lub zasiłkiem - 18,7 proc. (w grupie porównawczej 3,5 proc.), a rentą i zasiłkiem 24,0 proc. (w grupie porównawczej 21,1 proc.). Z samej renty żyło 17,3 proc. badanych z grupy stargardzkiej i aż 45,7 proc. badanych
z grupy porównawczej, a wyłącznie z zasiłku 19,3 proc. badanych z powiatu porównawczego, zaś w grupie stargardzkiej nie było takiego przypadku.

Tabela 19. Struktura uzyskiwanych dochodów
Struktura dochodów

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Wynagrodzenie za pracę
i renta

17,4

3,5

Wynagrodzenie za pracę,
renta i zasiłek

32,0

0,0

Wynagrodzenie za pracę
i zasiłek

1,3

0,0

Renta

17,3

45,7

Renta i zasiłek

24,0

21,1

Zasiłek

0,0

19,3

Nie ma swoich pieniędzy

8,0

10,4

Zatrudnienie i zarobki
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną i otrzymywanie przez
nie wynagrodzenia za pracę, otwierają rzeczywiste możliwości poprawy warunków życia tej grupy społecznej, jak również stwarzają im nowe szanse indywidualnego i społecznego rozwoju. Tymczasem, jak dowodzą badania
i dane statystyczne, możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie
są w Polsce znikome106.2W poszukiwaniach rozwiązania tego problemu, dotyczącego praktycznej realizacji postulowanego przez Konwencję ONZ prawa osób niepełnosprawnych do pracy, „system stargardzki” zdaje się mieć bardzo ważne znaczenie.
Według danych statystycznych z 2000 r. wskaźnik zatrudnienia wynosił dla ludności ogółem
47,5 proc., dla osób niepełnosprawnych 15,6 proc., dla z osób z niepełnosprawnością intelektualną
6,4 proc. Por. : Wapiennik E., Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji
i zatrudnienia. Raport. Polska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Warszawa: 2005, s.113
106
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Stałe zatrudnienie dotyczyło wyłącznie badanych uczestników „systemu stargardzkiego” (50,7 proc.). O wyjątkowości sytuacji stargardzkiej dodatkowo świadczy fakt, że wysoki wskaźnik zatrudnienia osób
z niepełnosprawnością intelektualną charakteryzuje środowisko, w którym
dominuje znaczny stopień niepełnosprawności. W grupie stargardzkiej odsetek osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym wynosił 88,0 proc.,
a wśród badanych z powiatu porównawczego – 47,4 proc.
Ponad połowa badanych pracowników stargardzkiego zakładu aktywności zawodowej (57,9 proc.), uzyskiwane zarobki oceniała jako bardzo dobre,
a pozostali (42,1 proc.) jako średnie. Pozytywnym opiniom wyrażanym przez pracowników stargardzkiego ZAZ na temat wysokości zarobków, dość często towarzyszyło przekonanie, że jednak powinni zarabiać więcej. Stwierdzał tak co trzeci
badany (34,2 proc.). Aspiracje te – jak się wydaje – były podzielane przez większą grupę pracowników, wielu jednak ich nie deklarowało będąc świadomymi tzw.
„pułapki rentowej”.

Tabela 20. Oczekiwania dotyczące zarobków
Czy uważa Pan/Pani,
że powinien/a zarabiać
więcej?*

Badani pracownicy
stargardzkiego ZAZ
(38 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(0 = 100,0%)

Tak

34,2

0,0

Nie

60,5

0,0

Trudno powiedzieć

5,3

0,0

* Pytanie zadawano osobom, które obecnie pracują.

Wyżywienie i zadowolenie z posiłków
Odżywianie to podstawowa potrzeba biologiczna człowieka. Jest ona ele
mentarnym warunkiem jego zdrowia. Niedostatek pożywienia i głód
są wskaźnikami krańcowego ubóstwa. W przeprowadzonym badaniu,
w którym ustalano liczbę posiłków spożywanych w ciągu dnia przez osoby niepełnosprawne oraz zadowolenie z nich, zjawisko niedostatku pożywienia odnotowano w niewielkiej skali w powiecie porównawczym. W obu badanych
grupach spożywanie trzech podstawowych posiłków (śniadanie, obiad, kolacja)
kształtowało się na podobnym poziomie.
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Tabela 21. Codzienne odżywianie – spożywane posiłki
Jakie posiłki zjada Pan/Pani
w ciągu dnia?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie porów
nawczym
(57 = 100,0%)

Śniadanie

97,3

94,7

Drugie śniadanie

22,7

8,8

Obiad

98,7

93,0

Podwieczorek

22,7

8,8

Kolacja

88,0

91,2

		
Śniadanie spożywało 97,3 proc. badanych z grupy stargardzkiej i 94,7 proc.
z grupy porównawczej; obiad - 98,7 proc. badanych z grupy stargardzkiej (większość uczestników „systemu stargardzkiego” w dni powszednie jadła obiady
przygotowane przez tamtejszy ZAZ „Centralna Kuchnia’) i 93,0 proc. z grupy
porównawczej; kolację 88,0 proc. badanych z grupy stargardzkiej ni 91,2 proc.
z grupy porównawczej. Drugie śniadanie i podwieczorek to posiłki częściej jedzone
przez badanych z grupy stargardzkiej. Rzadsze spożywanie kolacji wśród badanych
uczestników „systemu stargardzkiego” to przede wszystkim następstwo stosowania
diety odchudzającej, nie zaś niedostatku.

Tabela 22. Zadowolenie z posiłków
Czy jest Pan/Pani
zadowolony/a ze spożywa
nych posiłków?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo zadowolony/a

76,7

69,1

Średnio zadowolony/a

23,3

25,5

Niezadowolony/a

0,0

3,6

Trudno powiedzieć

0,0

1,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Poziom zadowolenia ze spożywanych posiłków był podobny w obu grupach
badanych. Zdecydowaną większość stanowiły w nich osoby bardzo zadowolone
(76,7 proc. badanych z grupy stargardzkiej i 69,1 proc. z grupy porównawczej),
ponieważ:
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jadły to co lubiły, („Jem to, co lubię”; „Jak są naleśniki to bardzo lubię, lubię
wątróbkę, jak pierogi są to też miło”);
bo lubiły jeść ( „No bo lubię jeść”; „Ja mogę jeść wszystko”);
posiłki były smaczne i zdrowe („Bo są smaczne, mają witaminy, żelazo, węglowodany”; „Smaczne są, zdrowie mi na nie pozwala”; „Dobrze gotują, są
smaczne”; „Są pożywne, mają dużo witamin i związków mineralnych”; „Staram się jeść zdrowo”; „Ponieważ są smaczne i przede wszystkim gotowane według receptury domowej”; „A co jest na obiedzie to się zje, codziennie świeże);
posiłki były przygotowane w domu („Mama gotuje swojsko, dobrze, lubię
te mamy smaki”; „Mama też w kuchni, z zawodu kucharz, 40 lat w gastronomii”; „Bo narzeczona robi”);
posiłki były przygotowane samodzielnie („Gotuję sobie sam żeby dobrze zjeść
i robię bardzo dobre posiłki”; „Bo ja sam wszystko robię, sprzątam, wszystko
gotuję”; „Lubię sam robić. Dziadek mnie nauczył”);
posiłki były dietetyczne („Jem dietetycznie, żeby schudnąć”; „Bo jak przeszłam
na dietę to nie jem pieczywa, tylko ten chlebek chrupki”).

Osoby średnio zadowolone ze spożywanych posiłków wskazywały na różne ich
mankamenty (przykładowe wypowiedzi respondentów: „Nieraz są ciepłe, ale nie
raz są zimne”; „Raz są lepsze, raz gorsze”; „Bo niektóre obiady są przesolone,
najbardziej zupy przesalają albo kartofle nie są dosolone”; „Bo niektórych rzeczy
nie lubię, np. sera żółtego nie lubię”).
Wśród badanych z powiatu porównawczego wystąpił niewielki odsetek osób
niezadowolonych ze spożywanych posiłków (3,6 proc.) z powodu niedostatku dostępnego pożywienia (przykładowe wypowiedzi respondentów: „Jem tylko raz
dziennie”; „Na co wystarcza pieniędzy, to jem”).
Zadowolenie z posiadanych ubrań i obuwia
Ubiór odgrywa dużą rolę w życiu większości ludzi. Może odzwierciedlać ich osobowość, temperament, niezależność, wpływać na ich odbiór przez otoczenie oraz
na ich samopoczucie. Znaczenie posiadają m.in.: styl ubioru, dostosowanie go
do sposobu życia i wymogów aktualnej mody, jakość i marka odzieży. Dużą uwagę
do swojego wyglądu i ubioru przywiązuje większość osób niepełnosprawnych intelektualnie. Potwierdziły to wyniki przeprowadzonego badania.
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Tabela 23. Zadowolenie z noszonych ubrań
Czy jest Pan/Pani
zadowolony/a z ubrań,
które Pan/Pani nosi?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo zadowolony/a

81,7

70,9

Średnio zadowolony/a

18,3

20,0

Niezadowolony/a

0,0

3,6

Trudno powiedzieć

0,0

5,5

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Poziom zadowolenia badanych osób z noszonych ubrań był wysoki, przy
czym zadowolenie to było większe w przypadku badanych uczestników „systemu
stargardzkiego”. W grupie stargardzkiej odsetek bardzo zadowolonych wynosił
81,7 proc., w grupie porównawczej 70,9 proc. W grupie stargardzkiej nie było osób
niezadowolonych ze swoich ubrań, a w grupie porównawczej było ich 3,6 proc.
Osoby bardzo zadowolone ze swoich ubrań najczęściej zwracały uwagę na wy
godę noszonego ubioru, następnie na jego elegancję, wygląd, modny charakter i ory
ginalność marki (przykładowe wypowiedzi respondentów: „Bo są wygodne”; „Dobrze się nosi”; „Są wygodne i modne”; „Dobrze się ubrać elegancko, wygodnie”;
„Są fajne, dobrze się w nich chodzi, są dopasowane”; „Staram się wybierać takie,
jakie mi się podobają, w jakich się czuję wygodnie”; „Dobrze się w nich czuję, noszę
wedle swoich upodobań”; „Po prostu pasują mi, do mojej figury”; „Bo dobrze mi
wpływa na samopoczucie”; „Jak kupuję drogie, to się dłużej nosi”; „Oryginalne
kupuję”; „Lubię się modnie ubierać przede wszystkim, lubię mieć ładne ciuchy”;
„No bo sam sobie kupuję”).
Mniejsze (średnie) zadowolenie lub niezadowolenie z ubrań wynikało z tego, iż
odzież była stara, niemodna, kupowana wyłącznie z powodu dostępności cenowej,
źle dobrana do sylwetki (przykładowe wypowiedzi respondentów: „Chciałbym coś
sobie zmienić, nowe ciuchy jakieś, tych starych to chciałbym się pozbyć”; „Bo mam
na dzień dzisiejszy odzież jeszcze ze szkoły średniej, przez wiele lat”; „Ponieważ na
współczesne czasy nie są doskonałe”; „Na co mnie stać, to kupuję”; „Na co mnie
stać, to tak się ubieram”; „Chciałabym ich mieć więcej, ale często nie umiem ich
sobie do swojej tuszy dobrać”; „Są za duże”).
Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” byli również nieco bardziej za
dowoleni z noszonych przez siebie butów. Osoby bardzo zadowolone ze swojego
obuwia stanowiły 80,0 proc. grupy stargardzkiej i 72,7 proc. grupy porównawczej. Osoby niezadowolone z obuwia stanowiły w grupie stargardzkiej 1,7 proc.,
a w grupie porównawczej 7,3 proc. badanych.
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Tabela 24. Zadowolenie z noszonych butów
Czy jest P/Pani
zadowolony/a z butów,
które Pan/Pani nosi?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo zadowolony/a

80,0

72,7

Średnio zadowolony/a

18,3

16,4

Niezadowolony/a

1,7

7,3

Trudno powiedzieć

0,0

3,6

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Osoby bardzo zadowolone z noszonych butów najczęściej zwracały uwagę na
to, że były one wygodne („Wygodne, sportowe”; „Kupuję takie, żeby nie obcierały”; „Staram się wybierać takie, jakie mi się podobają, w jakich się dobrze czuję”);
dobre jakościowo („Bo są skórzane, dobre”; „Zawsze kupuję te oryginalne, bo się
długo nosi”); miały dobry wygląd („Bo ja lubię nowe buty, czyszczę pastą elegancko”; „Bo się kupuje nowe to i zadowolonym człowiek jest”), były samodzielnie wybrane („Sam sobie kupuję”).
Mniejsze (średnie) zadowolenie lub niezadowolenie z noszonych butów spowodowane było przede wszystkim tym, że były one niewygodne („Niektóre obcierają”; „Bo nieraz cisną”; „Nogi mnie bolą, pieką”; „Powinienem mieć ortopedyczne”), nietrwałe, źle wykonane („Szybko się psują”), niemodne, nieatrakcyjne („Nie
są zbyt modne” „Są takie normalne, ale nie żebym zachwycona była”).
Sytuacja mieszkaniowa
Sytuacja mieszkaniowa osoby niepełnosprawnej określa możliwości do
prowadzenia przez nią samodzielnego i niezależnego życia. Charakter i stopień upośledzenia nie zawsze na to wprawdzie pozwalają, ale większość osób
z niepełnosprawnością intelektualną jest w stanie (przy niewielkim wsparciu)
żyć w samodzielnych mieszkaniach, które wedle swojej woli mogą opuszczać
i do nich powracać, zlokalizowanych w otwartym środowisku społecznym, w pozytywnych relacjach ze społecznością lokalną, wybierając swobodnie częstotliwość kontaktów z rodziną i przyjaciółmi. Taki model zamieszkiwania osób z tym
rodzajem niepełnosprawności jest o wiele bardziej humanitarny w porównaniu
z umieszczeniem ich w placówkach zamkniętych. Jest także humanitarny dla rodzin osób niepełnosprawnych, które nie są skazane na nieustanne wypełnienie obowiązku opieki. Art. 19 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych zobowią-
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zuje państwa-strony do tworzenia osobom niepełnosprawnym możliwości wyboru
miejsca zamieszkania, podejmowania decyzji co do tego gdzie i z kim będą mieszkać oraz zapewnienia im dostępu do usług wspierających samodzielne zamieszkiwanie świadczonych w społeczności lokalnej.
Samodzielne zamieszkiwanie w swoim mieszkaniu przez osoby niepełnospra
wne intelektualnie było zdecydowanie bardziej powszechne w Stargardzie Szczecińskim, aniżeli w powiecie porównawczym.

Tabela 25. Sytuacja mieszkaniowa – rodzaj mieszkania
Gdzie Pan/Pani mieszka?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

We własnym mieszkaniu
lub domu

12,0

15,8

W mieszkalnictwie
wspomaganym

42,7

0,0

W wynajętym
mieszkaniu lub domu

0,0

7,0

W mieszkaniu lub domu
rodziców lub krewnych

45,3

75,4

W domu pomocy
społecznej

0,0

0,0

Brak odpowiedzi

0,0

1,8

Tabela 26. Sytuacja mieszkaniowa – współmieszkańcy
Z kim Pan/Pani mieszka?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Sam/a

48,0

15,8

Z rodziną lub krewnymi

52,0

82,4

Ze współlokatorami

0,0

1,8
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W swoim mieszkaniu mieszkało 54,7 proc. badanych uczestników „systemu
stargardzkiego” (42,7 proc. w mieszkalnictwie wspomaganym, a 12,0 proc. we własnym mieszkaniu lub domu). Indywidualnie zamieszkiwało 48,0 proc. badanych
z tej grupy (z rodziną zamieszkiwało 52,0 proc.). Wśród badanych z grupy porównawczej, we własnym mieszkaniu lub domu mieszkało 15,8 proc. respondentów.
Taki sam odsetek stanowili badani mieszkający indywidualnie (z rodziną mieszkało
82,4 proc. osób).

Samoocena
sytuacji
materialnej

Uzyskiwane
dochody

Dobrostan
materialny
– wskaźniki
szcze
gółowe

0

0

Trudno
powiedzieć

0

Trudno
powiedzieć

3

0

Nie ma swoich
pieniędzy

Żyję bardzo
skromnie

1

Żyję średnio

3

Renta

Zasiłek

5

17,3

4

Renta, zasiłek

Żyję bardzo
dobrze

24,0

5

Wynagrodzenie,
zasiłek

1,7

10,0

48,3

40,0

0,0

8,0

0,0

1,3

17,4

5

Wynagrodzenie,
renta

32,0

star
gardzkiej

3,6

47,3

16,4

32,7

0,0

10,4

19,3

45,7

21,1

0,0

0,0

3,5

z powiatu
porównaw
czego

Rozkład odpowiedzi
w próbie (w proc.)

5

Przypi
sana
punk
tacja

Wynagrodzenie,
renta, zasiłek

Skala wskaźnika
szczegółowego

344,9

401,4

star
gardzkiej

212,7

258,3

3,45

4,01

2,13

2,58

z powiatu
porównaw
czego

Wartość wskaźnika
w próbie

z powiatu
star
porównaw gardzkiej
czego

Suma punktów
w próbie

Tabela 27. Konstrukcja i wyliczenie ogólnego wskaźnika dobrostanu materialnego

dosta
teczny
plus

dobry

star
gardzkiej

niedostate
czny

dostateczny
minus

z powiatu
porównaw
czego

Klasyfikacja wskaźnika
dla próby
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Ogólny
wskaźnik
dobrostanu
material
nego

Sytuacja
mieszkaniowa

Zadowolenie
z noszonych
ubrań

Zadowolenie ze
spożywa
nych
posiłków

0

Trudno
powiedzieć

x

0

Mieszka inaczej

x

3

Mieszka
w mieszkaniu lub
domu rodziców,
krewnych

0

Trudno
powiedzieć

5

0

Niezadowolony

Mieszka we własnym mieszkaniu
lub domu

3

0

Trudno
powiedzieć

Średnio
zadowolony

0

Niezadowolony

5

3

Średnio
zadowolony

Bardzo
zadowolony

5

Bardzo
zadowolony

x

0,0

0,0

45,3

54,7

0,0

0,0

18,3

81,7

0,0

0,0

23,3

76,7

x

0,0

8,8

75,4

15,8

5,5

3,6

20,0

70,9

1,8

3,6

25,5

69,1

2071,5/5
= 414,3

408,4

463,4

453,4

1612,9/5
= 322,6

305,4

414,5

422,0

4,14

4,08

4,63

4,53

3,23

3,05

4,15

4,22

dobry

dobry

bardzo
dobry
minus

dobry
plus

dostateczny

dostateczny

dobry

dobry
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Ogólny wskaźnik dobrostanu materialnego
W konstrukcji ogólnego wskaźnika dobrostanu materialnego wykorzystano pięć wybranych wskaźników szczegółowych odnoszących się do ważnych aspektów tego dobrostanu: samooceny sytuacji materialnej, rodzaju uzyskiwanych dochodów, zadowolenia ze spożywanych posiłków, zadowolenia
z posiadanych ubrań oraz sytuacji mieszkaniowej.
Maksymalna wartość wskaźnika dobrostanu materialnego dla każdej
z badanych grupy mogła wynieść 5,00, co można sklasyfikować w przyjętej skali
ocen, jako stan bardzo dobry. Wyliczona wartość wskaźnika dobrostanu materialnego dla grupy stargardzkiej wyniosła 4,14 (stan dobry), natomiast dla grupy porówna
wczej 3,23 (stan dostateczny). Konstrukcję oraz sposób wyliczenia wartości wskaźnika przedstawiono w tabeli 27.
Stwierdzona w przeprowadzonej ewaluacji różnica w poziomie dobrostanu materialnego pomiędzy uczestnikami „systemu stargardzkiego” a osobami niepełnosprawnymi zamieszkującymi powiat porównawczy jest znaczna na
korzyść badanych ze Stargardu Szczecińskiego. W dużej mierze wynika ona
ze stworzonych przez tamtejsze Koło PSOUU możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie aktywności zawodowej oraz uzyskiwania przez nie
dochodów, co otworzyło przed osobami zdolnymi do pracy nowe perspektywy
życiowe, zredukowało w nich poczucie materialnego upośledzenia („Na wszystko mi wystarcza”), ugruntowało w nich poczucie bezpieczeństwa („Nie cierpię
z powodu braków”) i pełnowartościowości, a także poczucie odpowiedzialności za
swój los („Sam doszedłem do wszystkiego, kupiłem”). Wśród wymienianych przez
badanych pracowników ZAZ powodów poczucia szczęścia (odczuwanego niemal
przez wszystkich badanych z grupy stargardzkiej) praca i związane z nią zarobki są
wymieniane najczęściej.
W szerszym korzystaniu z systemu rent i zasiłków przez uczestników „systemu stargardzkiego” dopatrywać się także trzeba skutków działalności Koła PSOUU.
To właśnie dzięki niemu rodziny osób niepełnosprawnych są inspirowane, instruo
wane i wspierane w dochodzeniu praw niepełnosprawnych będących pod ich opieką.
W przypadku podopiecznych Koła bez „zaplecza rodzinnego”, dochodzeniem ich
praw zajmuje się samo Koło.
Ważnym czynnikiem różnicującym poziom dobrostanu materialnego pomiędzy
uczestnikami „systemu stargardzkiego” a osobami niepełnosprawnymi zamieszkującymi powiat porównawczy jest funkcjonujące w Stargardzie Szczecińskim mieszkalnictwo wspomagane. Co czwartemu uczestnikowi systemu stworzyło ono możliwość samodzielnego zamieszkiwania w swoim mieszkaniu.
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4.3. / ROZWÓJ OSOBISTY
W badaniu jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, pojęcie „rozwoju osobistego” bywa najczęściej rozumiane jako osiągnięty przez jednostkę poziom
aktywności życiowej. Poziom ten warunkowany jest przez trzy zasadnicze grupy
czynników:
• indywidualne predyspozycje zdrowotne oraz stopień niepełnosprawności intelektualnej.Przy interpretacji danych należy pamiętać, że badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” to głównie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 88,0 proc., podczas gdy wśród badanych z powiatu porównawczego
osoby te stanowią tylko połowę badanych – 47,4 proc.;
• zdobyte w trakcie abilitacji107 i edukacji umiejętności przystosowawcze i kompetencje życiowe (w tym zawodowe). Część umiejętności i kompetencji życiowych,
którymi dzisiaj dysponują zarówno uczestnicy „systemu stargardzkiego”, jak
i osoby niepełnosprawne intelektualnie z powiatu porównawczego to także rezultat procesu edukacji szkolnej;
• warunki środowiskowe stymulujące bądź ograniczające (lub wręcz blokujące)
aktywność i partycypację społeczną osoby niepełnosprawnej. Obecnie przyj
muje się, że interakcje z otaczającym środowiskiem mają zasadnicze znacze
nie dla jakości życia i rozwoju osoby niepełnosprawnej. Innymi słowy, brak
środowiskowych warunków do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną
aktywności dostosowanej do jej możliwości to potencjalny czynnik regresu
w jej rozwoju.
1

Zaznaczyć także trzeba, że ważnym komponentem pojęcia „rozwoju osobi
stego” są: możliwość samorealizacji indywidualnych potrzeb, pragnień, preferencji
i doświadczeń oraz zasada dobrowolności w podejmowaniu przez osobę niepełnosprawną kierunków i form aktywności życiowej.
W zrealizowanym badaniu, w celu ustalenia poziomu rozwoju osobistego ucze
stników „systemu stargardzkiego” (na tle grupy porównawczej) wzięto pod uwagę pięć zagadnień: potencjał osobisty, samodzielność w funkcjonowaniu, stan tzw.
aktywności podstawowej, stan aktywności w czasie wolnym oraz postawy wobec
uczenia się.
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Potencjał osobisty
W celu ustalenia potencjału osobistego uczestników „systemu stargardzkiego” postanowiono zbadać: ich formalne przygotowanie szkolne; posiadane przygotowanie
zawodowe oraz zadowolenie z wyuczonego zawodu; umiejętności czytania, pisania
i liczenia; umiejętność korzystania z komputera oraz reagowanie na nowe zadania.
Wykształcenie szkolne grupy stargardzkiej, choć miało odmienny profil,
kształtowało się na poziomie zbliżonym do grupy porównawczej. Najliczniejszą kategorią wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” były osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 40,0 proc. (głównie w zawodach:
kucharz-kelner, pomocnik kucharza, ogrodnik, krawiec, stolarz, tapicer). W grupie
porównawczej osoby z tym poziomem wykształcenia stanowiły 22,8 proc. (w zawodach: murarz, tynkarz, kucharz, ogrodnik, krawiec, introligator, ślusarz, rolnik).
W grupie porównawczej najliczniejszą kategorią były osoby z wykształceniem
podstawowym (63,2 proc.), podczas gdy w grupie stargardzkiej kategoria ta sta
nowiła 37,3 proc.
W obu grupach znalazły się nieliczne osoby z wykształceniem gimnazjalnym
– w grupie stargardzkiej 6,7 proc., a w porównawczej 10,5 proc. Badanych uczes
tników „systemu stargardzkiego” charakteryzował natomiast stosunkowo wysoki
odsetek osób z wykształceniem niższym niż podstawowe i bez wykształcenia –
co było następstwem znacznego udziału w tej grupie osób głęboko upośledzonych
intelektualnie i obniżało średni poziom wykształcenia w całej grupie.

Tabela 28.

Poziom wykształcenia2

Poziom wykształcenia

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Nie chodził do szkoły

1,4

0,0

14,6

3,5

Podstawowa specjalna

32,0

47,4

Podstawowa

5,3

15,8

Gimnazjum specjalne

5,3

10,5

Gimnazjum

1,4

0,0

Zawodowe specjalne

34,7

22,8

Zawodowe

5,3

0,0

Szkoła życia
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Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” zdecydowanie wyżej ocenili
uzyskane w szkole przygotowanie do życia. Co drugi z badanych w Stargardzie
Szczecińskim (53,3 proc.) stwierdził, że szkoła wywiązała się z tego zadania bardzo dobrze, podczas gdy w powiecie porównawczym taką opinię wyraził co
czwarty badany (23,6 proc.). Jednocześnie, w Stargardzie tylko co 19-ty badany
(5,4 proc.) twierdził, że szkoła nie przygotowała go do życia, podczas gdy w powiecie porównawczym takiego zdania był co czwarty respondent (25,5 proc.).

Tabela 29.

Ocena przygotowania szkolnego

Czy szkoła przygotowała
Pana/Panią do życia?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Bardzo dobrze

53,3

23,6

Średnio

29,3

36,3

Nie przygotowała

5,4

25,5

Trudno powiedzieć

12,0
Czy szkoł

14,6

Osoby wyrażające pogląd, że zostały bardzo dobrze przygotowane przez szkołę
do życia uzasadniały go najczęściej zdobytymi tam: wiedzą, umiejętnościami podstawowymi i ogólnymi (przykładowe wypowiedzi respondentów: „Dzięki temu mam
dużo umiejętności – mogę szybko pisać, czytać, wypowiadać się, śpiewać”; „Umiem
czytać, pisać, liczyć”; „Jest wiedza i wiem, co dalej trzeba robić”; „Jak chodziłam
do szkoły to bardzo dobrze się uczyłam i przygotowywali mnie do normalnego życia”; „Bo trochę liczyć umiem, no i czytać też umiem”; „Potrafię pisać, czytać, liczyć, mam swój zasób wiedzy na różne tematy”), a także uzyskanymi możliwościami
zawodowymi („Dzięki szkole mam pracę, dużo się nauczyłem”; „W zawodówce nauczyłam się gotować.(…) byli dobrzy nauczyciele i mili”; „Wykorzystuję umiejętności
ze szkoły”; „Skończyłem szkołę i jestem tutaj w pracy”).
Osoby, które uważały, że nie zostały należycie przygotowane przez szkołę do
życia wskazywały na odczuwane przez siebie niedostatki w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych (przykładowe wypowiedzi respondentów: „Bo ja
jeszcze czuję duże braki”; „Mogła lepiej”; Coś niecoś wyniosłem ze szkoły, wolałbym więcej się czegoś nauczyć”; „Szkoła nie załatwiła sprawy, nie przygotowała
do praktycznego zawodu”; „Dopiero musiałam zdobyć dużo praktyki”; „To była
specjalna szkoła, która miała za zadanie tylko uczyć, a nie przygotować do życia”).
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Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” będący absolwentami szkoły zawodowej i znacznie częściej deklarowali także zadowolenie z wyuczonego zawodu niż
badani absolwenci szkoły zawodowej z powiatu porównawczego.

Tabela 30.

Zadowolenie z wyuczonego w szkole zawodu

Czy jest Pan/Pani
zadowolony/a
ze zdobytego zawodu?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(30 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(13 = 100,0%)

Bardzo

60,0

38,5

Średnio

33,3

23,1

Niezadowolony/a

6,7

23,1

Trudno powiedzieć

0,0

15,4

* Pytanie dotyczyło osób, które mają wyuczony w szkole zawód.

W grupie stargardzkiej, wśród badanych będących absolwentami szkoły zawodowej, osoby bardzo lub średnio zadowolone z wyuczonego zawodu stanowiły
93,3 proc., podczas gdy w powiecie porównawczym 61,6 proc. Zadowolenie wyrażane przez absolwentów najczęściej wynikało z faktu zatrudnienia lub świadomości
posiadania umiejętności w ulubionej dziedzinie aktywności (przykładowe wypo
wiedzi respondentów: „Inaczej nie mogłabym pracować”; „Jest fajnie, sympatycznie, dobrze mi się pracuje”; „Dostałam się do Kuchni Centralnej”; „Bo lubię gotować”; „Gotowanie to przyjemność dla ludzi takich, jak ja”; „Robię coś, co zawsze
lubiłam robić;” „Bo lubię kwiaty”). Niezadowolenie z zawodu wyuczonego wywołane było m.in. brakiem satysfakcji z wykonywanej pracy, innymi zainteresowaniami oraz wyborem profesji z konieczności (przykładowe wypowiedzi respondentów:
„Wolałbym być stolarzem, ale mi nie wyszło”; „Mogłem inny zawód wybrać, mechanik samochodowy”; „Ponieważ skończyłam szkołę tą co chciałam, ale tylko ten
zawód był do wyboru”).
Do ważnych elementów potencjału osobistego osób niepełnosprawnych intelektualnie warunkujących ich funkcjonowanie w codziennym życiu należą wyuczone
tzw. umiejętności podstawowe, przystosowawcze i kompetencje życiowe. Poziom
ich opanowania w dużej mierze wpływa na osiągany przez osobę niepełnosprawną
intelektualnie poziom aktywności życiowej. W przeprowadzonym badaniu, przedmiotem szczególnego zainteresowania był zestaw umiejętności ważnych z punktu
widzenia podejmowania aktywności społeczno-zawodowej, które nabywane są bądź
w trakcie procesu edukacji (umiejętności czytania, pisania i liczenia) bądź w pro-

188

ŻYCIE W INTEGRACJI

cesie rehabilitacji społecznej (umiejętności: korzystania z komputera, reagowania
na nowe zadania, współżycia i współpracy).
Umiejętności czytania i pisania to tzw. umiejętności szkolne. Ustalenia badawcze wykazały, że wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” były one
na nieco wyższym poziomie niż u badanych z powiatu porównawczego.

Tabela 31. Umiejętność czytania
Czy umie Pan/Pani czytać?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Bardzo dobrze

13,3

1,8

Dobrze

37,3

45,6

Średnio

18,6

12,3

Słabo

14,7

3,5

Nie umiem

16,0

36,8

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

Czy umie Pan/Pani pisać?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Bardzo dobrze

8,0

1,8

Dobrze

37,3

38,6

Średnio

21,3

21,1

Słabo

17,3

3,5

Nie umiem

16,0

35,1

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

Tabela 32. Umiejętność pisania

Wśród badanych w Stargardzie Szczecińskim, odsetki osób deklarujących, że nie
potrafią czytać (16,0 proc.) oraz pisać (16,0 proc.) były niższe niż wśród badanych
z powiatu porównawczego (odpowiednio: 36,8 oraz 35,1 proc.). Jednocześnie,
wśród badanych w Stargardzie wyższe były odsetki osób deklarujących, że potrafią
czytać średnio lub lepiej (69,2 proc.) oraz pisać średnio lub lepiej (wśród badanych
z powiatu porównawczego odpowiednio 59,7 oraz 66,6 proc.).
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Liczenie jest ważną umiejętnością szkolną, której nabycie sprawia duże trudności osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Zdolność do jej opanowania
ściśle wiąże się ze stopniem niepełnosprawności intelektualnej – im głębsze upośledzenie, tym większe problemy z arytmetyką. Biorąc pod uwagę skład badanych
grup pod względem orzeczonego stopnia niepełnosprawności, umiejętność liczenia
w grupie stargardzkiej, w której 88,0 proc. stanowiły osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, „miała prawo” przedstawiać się gorzej aniżeli w grupie z po
wiatu porównawczego, gdzie osoby z tym stopniem stanowiły 47,4 proc.

Tabela 33. Umiejętność liczenia
Czy umie Pan/Pani liczyć?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Bardzo dobrze

2,7

1,8

Dobrze

29,3

40,4

Średnio

32,0

22,8

Słabo

18,7

14,0

Nie umiem

17,3

21,1

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

Zebrane dane badawcze potwierdziły, że istotnie, wśród badanych uczestników
„systemu stargardzkiego” umiejętność liczenia była słabsza niż wśród badanych
z powiatu porównawczego. W grupie stargardzkiej odsetek osób deklarujących, że
potrafi liczyć bardzo dobrze lub dobrze (32,0 proc.) był wyraźnie niższy niż wśród
badanych z powiatu porównawczego (42,2 proc.). Natomiast odsetki osób nie potrafiących liczyć lub słabo liczących były w obu grupach badanych niemal takie same
(odpowiednio 36,0 oraz 35,1 proc.).
W przeprowadzonym badaniu, do istotnych elementów potencjału osobistego
osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaliczono umiejętność korzystania z komputera. Jest ona ważna dla dobrego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Podkreślić należy zwłaszcza znaczenie komunikacyjne komputera, jego funkcje informacyjno-edukacyjne oraz stwarzanie możliwości atrakcyjnego spędzania
wolnego czasu. Osoby niepełnosprawne intelektualnie są w stanie dobrze opanować
podstawowe funkcje powszechnie stosowanego oprogramowania komputerowego.
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Tabela 34. Umiejętność korzystania z komputera
Czy potrafi Pan/Pani
korzystać z komputera?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Tak

73,3

32,7

Nie

26,7

63,3

Trudno powiedzieć

0,0

4,0

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Umiejętność obsługi komputera była znacznie bardziej powszechna wśród
badanych uczestników „systemu stargardzkiego”, niż wśród respondentów
z powiatu porównawczego. Wśród badanych w Stargardzie (z wyłączeniem tych
z najgłębszym stopniem upośledzenia), opanowało ją 73,3 proc., natomiast wśród
badanych z powiatu porównawczego – 32,7 proc. Rozwijanie umiejętności obsługi
komputera wymaga dostępu do sprzętu komputerowego. Na stwierdzoną różnicę
wpłynęło zatem rzadsze zapewne posiadanie takiego sprzętu przez badanych (lub
ich rodziny) z grupy porównawczej. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że badani
w powiecie porównawczym pozbawieni byli takich zachęt i wzorców, jak korzystający z placówek uczestnicy „systemu stargardzkiego”.
Istotnym elementem potencjału osobistego osób niepełnosprawnych intelektualnie, wyznaczającym możliwości w zakresie ich społecznego angażowania się
i partycypacji w życiu środowiska (nie tylko rodzinnego) jest również umiejętność
pozytywnego reagowania na nowe zadania. Umiejętność ta, podobnie jak liczenie,
silnie powiązana jest ze stopniem upośledzenia umysłowego, ale w bardzo dużym
zakresie jest formowalna na drodze prawidłowo prowadzonej terapii, doświadczeń
życiowych oraz poprzez tworzenie stymulujących warunków środowiskowych
do funkcjonowania jednostki.
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Tabela 35. Umiejętność pozytywnego reagowanie na nowe zadania
Czy lubi Pan/Pani
otrzymywać do wykonania
nowe zadania?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo lubię

41,7

50,9

Średnio lubię

48,3

18,2

Nie lubię

10,0

20,0

Trudno powiedzieć

0,0

10,9

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego”, w stosunku do badanych z powiatu
porównawczego, byli bardziej otwarci na nowe zadania. Wśród badanych w Star
gardzie, odsetek osób deklarujących, że bardzo lub średnio lubią otrzymywać
do wykonania nowe zadania (90,0 proc.) był wyższy niż w grupie badanych
z powiatu porównawczego (69,1 proc.). W grupie stargardzkiej (o zdecydowa
nie wyższym udziale osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności), odsetek
badanych bardzo lubiących otrzymywać do wykonania nowe zadania był niższy (41,7 proc.) niż w grupie porównawczej (50,9 proc.), ale jednocześnie niższy
był odsetek deklarujących, że nie lubią otrzymywać do wykonania nowych zadań
(10,0 proc.) – w grupie porównawczej wynosił on 20,0 proc.
W konstrukcji ogólnego wskaźnika potencjału osobistego wykorzystano pięć
wybranych wskaźników szczegółowych dotyczących ważnych aspektów tego
potencjału: poziom wykształcenia oraz umiejętności: czytania, pisania, liczenia
i pozytywnego reagowania na nowe zadania. Wyliczona wartość wskaźnika
w grupie stargardzkiej wyniosła 3,11 natomiast w grupie porównawczej 2,93. Zgo
dnie z przyjętymi zasadami klasyfikowania, stan potencjału osobistego w obu grupach ocenić trzeba jako dostateczny. Konstrukcję oraz wyliczenie wartości ogólnego
wskaźnika potencjału osobistego przedstawiono w tabeli 36.
Ogólny wskaźnik potencjału osobistego
Wartość ogólnego wskaźnika potencjału osobistego w grupie stargardzkiej jest nieco
wyższa (o 0,18 punktu) niż w grupie porównawczej, pomimo tego, że badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” to głównie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 88,0 proc., podczas gdy wśród badanych z powiatu porównawczego
stanowiły one tylko 47,4 proc. Poszukując przyczyn tej względnie dobrej wartości
wskaźnika w grupie stargardzkiej, należy wskazać na dwie okoliczności.
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Pierwsza z nich dotyczy objęcia przez „system stargardzki” wszystkich jego
uczestników procesem abilitacji i rehabilitacji. W procesie tym, świadomie tworzo
ne są uczestnikom „systemu” warunki do stałej aktywności stymulującej rozwój
oraz podtrzymującej osiągnięty poziom potencjału osobistego. Stwierdzona w badaniu słabsza umiejętność czytania i pisania w grupie porównawczej, w której przecież
większość badanych stanowiły osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to – jak można sądzić – skutek braku aktywności i zaangażowania podtrzymujących potencjał osobisty osiągnięty przez badane osoby w toku edukacji szkolnej,
mniej stymulującego trybu życia i warunków środowiskowych.
Po drugie, dla podtrzymania i rozwoju potencjału osobistego dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie duże znaczenie ma oferowana
przez „system stargardzki” możliwość wykonywania pracy. Ważnym warunkiem jej
wykorzystania jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia zawodowego. Trzeba
tu zwrócić uwagę na korzystniejszy profil posiadanego przez badanych ze Stargardu
Szczecińskiego wykształcenia (jego średni poziom był w obu grupach podobny),
a konkretnie na wyższy udział w grupie stargardzkiej osób z wykształceniem zawodowym.
To właśnie z perspektywy posiadanych możliwości życiowych, osoby niepełnosprawne oceniały przydatność uzyskanego przygotowania szkolnego
(w tym zawodowego). Albowiem tylko w aktywnym życiu, zdobyte w szkole wiedza i umiejętności mogą udowodnić swoją przydatność, otworzyć przed ich posiada
czami nowe możliwości, stać się stymulatorem dalszego rozwoju. Przydatność zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności zdecydowanie pozytywniej oceniają badani
z grupy stargardzkiej, wśród których 53,3 proc. stwierdziło, że szkoła bardzo dobrze
przygotowała ich do życia. W grupie porównawczej zdanie takie wyraziło 23,6 proc.
badanych. Wśród licznej (30 osób) grupy badanych absolwentów szkoły zawodowej
w Stargardzie zadowolenie ze zdobytego zawodu zadeklarowało 93,3 proc.

Umiejętność
czytania

Poziom
wykształcenia

Potencjał
osobisty –
wskaźniki
szcze
gółowe

0

0

Trudno
powiedzieć

0

Nie chodził do
szkoły

Słaba,
nie umie

1

Szkoła życia

3

3

Podstawowe
specjalne

Średnia

3

Podstawowe

5

3

Gimnazjalne
specjalne

Dobra

3

Gimnazjalne

5

5

Zawodowe
specjalne

Bardzo dobra

5

Przypi
sana
punk
tacja

Zawodowe

Skala wskaźnika
szczegółowego

0,0

30,7

18,6

37,3

13,3

1,4

14,6

32,0

5,3

5,3

1,4

34,7

5,3

star
gardzkiej

0,0

40,3

12,3

45,6

1,8

0,0

3,5

47,4

15,8

10,5

0,0

22,8

0,0

z powiatu
porównaw
czego

Rozkład odpowiedzi
w próbie (w proc.)

308,8

346,6

star
gardzkiej

273,9

338,6

3,09

3,47

2,74

3,39

z powiatu
porównaw
czego

Wartość wskaźnika
w próbie

z powiatu
star
porównaw gardzkiej
czego

Suma punktów
w próbie

Tabela 36. Konstrukcja i wyliczenie ogólnego wskaźnika potencjału osobistego

dostateczny

dostate-czny
plus

star
gardzkiej

dostateczny
minus

dostateczny
plus

z powiatu
porównaw
czego

Klasyfikacja wskaźnika
dla próby

Efektywność „systemu stargardzkiego” – ustalenia ewaluacyjne

193

Ogólny
wskaźnik
potencjału
osobistego

Umiejętność pozy
tywnego
reagowanie
na nowe
zadania

Umiejętność
liczenia

Umiejętność
pisania

0

Trudno
powiedzieć

x

0

Nie lubi

x

3

0

Trudno
powiedzieć

Średnio lubi

0

Słaba, nie umie

5

3

Średnia

Bardzo lubi

5

0

Trudno
powiedzieć

Dobra

0

Słaba, nie umie

5

3

Bardzo dobra

37,3

5

Dobra

Średnia

x

0,0

10,0

48,3

41,7

0,0

36,0

32,0

29,3

2,7

0,0

33,3

21,3

8,0

5

Bardzo dobra

x

10,9

20,0

18,2

50,9

0,0

35,0

22,8

40,4

1,8

0,0

38,6

21,1

38,6

1,8

1555,2/5
= 311,0

353,4

256,0

290,4

1464,3/5
= 292,9

307,1

279,4

265,3

3,11

3,53

2,56

2,90

2,93

3,07

2,79

2,65

dostateczny

dostateczny
plus

dostateczny
minus

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny
minus

dostateczny
minus
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Samodzielność
W nowoczesnym ujęciu niepełnosprawności intelektualnej, dużą uwagę zwraca
się na samodzielność osoby z tym rodzajem niepełnosprawności. Tradycyjne podejście „opiekuńcze”, utwierdzające osoby niepełnosprawne w przekonaniu, że są
niekompetentne i trwale zależne – jest obecnie zdecydowanie podważane. Dla rozwoju osoby niepełnosprawnej intelektualnie, ważne jest wyposażenie jej w odpowiednie umiejętności, a także stworzenie jej możliwości otrzymania odpowiedniego wsparcia ze strony środowiska, w którym wychowuje się i żyje. Tymczasem,
rodzice i opiekunowie (także z placówek rehabilitacyjnych), często ujawniają postawy nadopiekuńcze. Stanowią one istotną barierę w rozwoju osobowościowym
osób niepełnosprawnych intelektualnie, których nie dopuszcza się do uczestnictwa
np. w gospodarstwie domowym i nie przekazuje obowiązków oraz zadań, którym
osoby te są w stanie podołać. Częstym błędem jest wyręczanie i odmawianie wsparcia w samodzielnym wykonywaniu czynności, ścisłe kontrolowanie oraz ingerowa
nie w podejmowane działania. Jeszcze innym błędem jest protekcjonalizm –
w relacjach z niepełnosprawnymi nie respektuje się zasady partnerstwa lecz wymaga
posłuszeństwa i „nie przeszkadzania”. Błędy popełniane przez osoby z otoczenia
osób niepełnosprawnych, uniemożliwiają wykorzystanie przez te drugie posiadanego potencjału osobistego i rozwój ich podmiotowości. Kształtują postawę życiowej bierności. Dla samodzielności osób niepełnosprawnych, bardzo duże znaczenie
mają także warunki charakteryzujące środowisko lokalne (np. transportowe) oraz
postawy jego mieszkańców (w tym personelu obsługi placówek handlowych i usługowych).
W celu ustalenia stopnia samodzielności uczestników „systemu stargardzkiego”,
postanowiono zbadać ich samodzielność w przygotowywaniu posiłków, robieniu zakupów, korzystaniu z usług, poruszaniu się poza domem oraz korzystaniu z transportu publicznego.
Dla samodzielnego życia dorosłej osoby niepełnosprawnej intelektualnie,
duże znaczenie ma umiejętność przygotowywania posiłków. Jest ona opanowywana na miarę indywidualnych możliwości. W procesie rehabilitacji nabywana jest
na drodze wykształcenia świadomej potrzeby wykonywania prostych zajęć domo
wych oraz specjalnego treningu umiejętności praktycznych, dostarczających także
niezbędnej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny. W przeprowadzonym badaniu, za „średnią” umiejętność przygotowywania posiłków przyjmowano przyrządzenie sobie śniadania lub kolacji (kanapek i herbaty), natomiast za umiejętność
„bardzo dobrą” – ugotowanie obiadu.
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Tabela 37. Umiejętność samodzielnego przygotowywania posiłków
Czy potrafi Pan/Pani
samodzielnie przygo
towywać sobie posiłki?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Bardzo dobrze potrafię

54,7

59,6

Średnio potrafię

32,0

26,4

Nie potrafię

13,3

14,0

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

Tabela 38. Samodzielne przygotowywanie posiłków
Czy przygotowuje Pan/Pani
sobie posiłki?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Tak

69,3

52,6

Nie

30,7

47,4

Deklarowana samodzielność w zakresie przygotowywania dla siebie posiłków,
w obu badanych grupach był identyczna i kształtowała na poziomie ok. 86,0 proc.
Natomiast wykorzystywanie tej umiejętności było częstsze wśród badanych uczes
tników „systemu stargardzkiego” (69,3 proc.), niż wśród badanych z powiatu porównawczego (52,6 proc.).

Tabela 39. Samodzielne robienie zakupów
Czy robi Pan/Pani
samodzielnie zakupy?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Bardzo często robię

41,3

26,3

Czasami robię

30,7

33,3

Nie robię

28,0

40,4

Trudno powiedzieć

0,0

0,0
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Jedną z ulubionych przez osoby niepełnosprawne intelektualnie codziennych
czynności jest robienie zakupów. Samodzielne sprawunki załatwiane są zazwyczaj
w pobliskich sklepach spożywczych i z artykułami pierwszej potrzeby. Praktyka
rehabilitacyjna przewiduje także tzw. zakupy wspierane, kiedy to osoby z głębszą niepełnosprawnością (nie potrafiące liczyć lub nie znające wartości pieniądza) dokonują zakupów z pomocą opiekuna. Bywa też, że opiekun jest potrzebny
do podjęcia trafnej decyzji zakupowej. Trzeba podkreślić, że możliwość dokonywania samodzielnych zakupów jest silnie uwarunkowana postawą lokalnego środowiska zamieszkania danej osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Środowisko to
muszą cechować tolerancja oraz uczciwość i życzliwość wobec osób z tym rodzajem
niepełnosprawności. W przypadku braku takich postaw, opiekunowie nie pozwalają
na samodzielne robienie zakupów, chroniąc w ten sposób swoich podopiecznych
przed negatywnymi przeżyciami i doświadczeniami.
Samodzielne dokonywanie zakupów było dość częstą praktyką w obu badanych
grupach, przy czym częstszą wśród uczestników „systemu stargardzkiego”. Czyniło to 72,0 proc. stargardzkich respondentów (w tym często - 41,3 proc.); wśród
badanych w powiecie porównawczym samodzielnie robiło zakupy 61,5 proc.
(w tym często - 26,3 proc.).
Innym, znacznie trudniejszym i dostępnym tylko sprawniejszym osobom, ele
mentem codziennej niezależności, jest samodzielne korzystanie z usług. Do tych
najbardziej powszechnych i najczęstszych zalicza się usługi fryzjerskie, pocztowe
i bankowe. Przy czym, w przypadku ostatnich dwóch, należy wziąć pod uwagę,
że na terenach wiejskich placówki: pocztowa i bankowa, bywają o wiele bardziej
oddalone od miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej niż w miastach. Trzeba
też wziąć pod uwagę, że korzystanie z usług bankowych silnie uwarunkowane jest
faktem zatrudnienia.

Tabela 40. Samodzielne korzystanie z usług fryzjera
Czy samodzielnie korzysta
Pan/Pani z usług fryzjera?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Często

29,3

7,5

Czasami

16,0

23,9

Rzadko lub nigdy

53,4

68,6

Trudno powiedzieć

1,3

0,0

Z usług fryzjera częściej samodzielnie korzystali badani uczestnicy „systemu
stargardzkiego” (45,3 proc.), niż badani z powiatu porównawczego (31,4 proc.).
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Tabela 41. Samodzielne korzystanie z usług poczty
Czy samodzielnie korzysta
Pan/Pani z usług poczty?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Często

26,7

3,5

Czasami

28,0

15,8

Rzadko lub nigdy

41,3

80,7

Trudno powiedzieć

4,0

0,0

W przypadku samodzielnego korzystania z usług pocztowych, badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” czynili to znacznie częściej (54,7 proc.), niż badani
w powiecie porównawczym (19,3 proc.).

Tabela 42. Samodzielne korzystanie z usług bankowych
Czy samodzielnie korzysta
Pan/Pani z usług banku?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Często

26,7

3,5

Czasami

12,0

12,3

Rzadko lub nigdy

58,7

84,2

Trudno powiedzieć

2,7

0,0

Również w przypadku samodzielnego korzystania z usług bankowych, respon
denci z grupy „systemu stargardzkiego” czynili to częściej (38,7 proc.), niż badani
z powiatu porównawczego (15,8 proc.).
Dla niezależnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie duże
znaczenie ma możliwość samodzielnego poruszania się poza domem. Dla osób nieaktywnych poza domem rodzinnym, żyjących w przestrzeni wiejskiej, umiejętność
ta jest stosunkowo łatwa do opanowania. W trudniejszej sytuacji są osoby, które
codziennie muszą samodzielnie dotrzeć do odległego zakładu pracy lub placówki rehabilitacyjnej. Zwłaszcza, gdy jest to związane z koniecznością korzystania
ze środków transportu publicznego. Uczestnikom placówek rehabilitacyjnych niezdolnym do samodzielnego poruszania się placówki te zapewniają przewóz.
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Objęte badaniem grupy osób niepełnosprawnych różniły się pod względem charakteryzujących je potrzeb mobilności. Na większe trudności w ich zaspokajaniu,
z uwagi na codziennie prowadzoną aktywność i miejsce zamieszkania (przestrzeń
miejska), narażeni byli uczestnicy „systemu stargardzkiego”.

Tabela 43. Samodzielne poruszanie się poza domem
Czy porusza się Pan/Pani
samodzielnie poza domem?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Tak, bardzo dobrze
sobie z tym radzę

58,7

66,7

Tak, średnio sobie
z tym radzę

16,0

15,8

Nie poruszam się
samodzielnie

25,3

17,5

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

Zdolność do samodzielnego poruszania się poza domem częściej deklarowali
badani z powiatu porównawczego (82,5 proc.), aniżeli badani uczestnicy „systemu
stargardzkiego” (74,7 proc.). Osoby nie poruszające się samodzielnie poza domem
podawały dwojakiego rodzaju przyczyny tego stanu. Pierwsze wiązały się z kondycją zdrowotną i niepełnosprawnością: „Nie utrzymuję równowagi”; „Mam problem z równowagą i ludzie mogą się zastanawiać – pijana, czy naćpana”; „Boję
się, że dostanę ataku na mieście”; „Mam chore nogi i słaby wzrok”; „Mam kłopot
z trafieniem do właściwego miejsca”; „Mam kłopoty z koncentracją i lęki”. Drugie miały charakter środowiskowy: „Mama boi się o mnie, że coś mi się stanie”;
„Bo się boję, że mogę zostać oszukana”.
Umiejętność samodzielnego korzystania ze środków transportu publicznego powszechniej występowała wśród uczestników „systemu stargardzkiego”
(69,3 proc.), niż wśród badanych w powiecie porównawczym (45,6 proc.).
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Tabela 44. Samodzielne korzystanie z transportu publicznego
Czy potrafi Pan/Pani
samodzielnie korzystać
ze środków transportu
publicznego?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Tak, bardzo dobrze
sobie z tym radzę

56,0

28,1

Tak, średnio sobie
z tym radzę

13,3

17,5

Nie potrafię korzystać

30,7

54,4

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

Osoby nie korzystające samodzielnie z transportu publicznego wskazywały
na m.in. następujące przyczyny: „Choroba lokomocyjna”; „Jeżdżę na wózku”;
„Boję się tego”; „Za słabo znam miasto”; „Jak miałbym podmiejskim autobusem
jechać, to mógłbym mieć problem, bo bym nie wiedział gdzie on jedzie”; „Zamyślam
się, zagapiam”; „Z kasowaniem biletu”; „Bo dużo ludzi, tłoczno jest i gorąco, nie
lubię jeździć”.
Ogólny wskaźnik samodzielności
Skonstruowany w celach analitycznych ogólny wskaźnik samodzielności uwzględniał pięć wybranych wskaźników szczegółowych dotyczących wybranych aspektów: umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków, stosowania tej
umiejętności w codziennym życiu, samodzielnego robienia zakupów, samodzielnego korzystania z usług fryzjera oraz samodzielnego poruszania się poza domem.
Wyliczona wartość wskaźnika w grupie stargardzkiej wyniosła 3,10 natomiast
w grupie porównawczej 2,72. Zgodnie z przyjętymi zasadami klasyfikowania, stan
samodzielności w grupie stargardzkiej uzyskał ocenę dostateczną, zaś w grupie porównawczej ocenę dostateczną minus. Konstrukcję oraz wyliczenie wartości ogólnego wskaźnika samodzielności przedstawiono w tabeli 45.
Ogólny wskaźnik samodzielności w grupie stargardzkiej osiągnął w grupie stargardzkiej wartość o 0,38 punktu wyższą, niż w grupie porównawczej. W przypadku
tej różnicy, należy też podkreślić, że badani uczestnicy „systemu stargardzkiego”
to w zdecydowanej większości osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
(88,0 proc.), podczas gdy wśród badanych z powiatu porównawczego stanowią one
tylko połowę badanych – 47,4 proc. Znaczna samodzielność większości uczestników
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systemu stargardzkiego była: po pierwsze efektem planowych działań rehabilitacyjnych (treningów samodzielności) prowadzonych przez kadrę w placówkach oraz
przez asystentów w mieszkalnictwie wspomaganym, a po drugie rezultatem, stawiającej przed osobami niepełnosprawnymi wiele wymogów w zakresie samodzielnego
postępowania, codziennej aktywności oraz samodzielnego zamieszkiwania.
Np. mieszkający samodzielnie pracownicy zakładu aktywności zawodowej muszą
dojechać do pracy po wcześniejszym zjedzeniu samodzielnie przygotowanego śniadania. Samodzielnie mieszkający uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, przed
dowiezieniem ich do placówki, również sami przygotowują sobie śniadanie.

Samodzielne robienie
zakupów

Samodzielne przygotowywanie
posiłków:
czy przygotowuje?

Samodzielne przygotowywanie
posiłków:
czy potrafi?

Samodzielność
– wskaźniki

5

3

0

0

Czasami robi
zakupy

Nie robi
zakupów

Trudno
powiedzieć

0

Trudno
powiedzieć

Często robi zakupy

0

0

Trudno
powiedzieć

Nie

0

Nie potrafi

5

3

Średnio potrafi

Tak

5

Bardzo dobrze
potrafi

Deklaracja
respondenta

Przypi
sana
punk
tacja

0,0

28,0

30,7

41,3

0,0

30,7

69,3

0,0

13,3

32,0

54,7

star
gardzkiej

0,0

40,4

33,3

26,3

0,0

47,4

52,6

0,0

14,0

26,4

59,6

z powiatu
porównaw
czego

Rozkład odpowiedzi
w próbie (w proc.)

298,6

346,5

369,0

star
gardzkiej

231,4

263,0

377,2

2,99

3,47

3,69

2,31

2,63

3,77

z powiatu
porównaw
czego

Wartość wskaźnika
w próbie

z powiatu
star
porównaw gardzkiej
czego

Suma punktów
w próbie

Tabela 45. Konstrukcja i wyliczenie ogólnego wskaźnika samodzielności

dostateczny

dostateczny
plus

dobry
minus

star
gardzkiej

niedostate
czny

dostateczny
minus

dobry
minus

z powiatu
porównaw
czego

Klasyfikacja wskaźnika
dla próby
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Ogólny
wskaźnik
samodzielności

Samodzielne
poruszanie
się poza
domem

Samodzielne
korzystanie
z usług
fryzjera

0

Trudno
powiedzieć

x

0

Nie porusza się
samodzielnie

x

3

0

Trudno
powiedzieć

Średnio sobie
radzi

0

Rzadko lub nigdy

5

3

Czasami

Bardzo dobrze
sobie radzi

5

Często

x

0,0

25,3

16,0

58,7

1,3

53,4

16,0

29,3

x

0,0

17,5

15,8

66,7

0,0

68,6

23,9

7,5

1550,1/5
= 310,0

341,5

194,5

1361,7/5
= 272,3

380,9

109,2

3,10

3,42

1,96

2,72

3,80

1,09

dostateczny

dostateczny
plus

niedostateczny

dostateczny
minus

dobry
minus

niedostateczny
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Podstawowa aktywność życiowa
Kluczowym korelatem rozwoju osobistego, jako domeny jakości życia, jest aktywność życiowa osoby niepełnosprawnej. Jest to ten wymiar egzystencji osób
z niepełnosprawnością intelektualną, w którym w dzisiejszych czasach dokonują
się zasadnicze zmiany. Wynikają one zaś z upowszechniania obywatelskiego paradygmatu osoby niepełnosprawnej – zwalczającego jej bierność, podporządkowanie
i degradację, a propagującego jej podmiotowość oraz pełnowartościowość i szero
kie, pełnoprawne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym. Aktywność
życiowa dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest zagadnieniem,
które musi być rozpatrywane zwłaszcza w kontekście społeczno-środowiskowym,
m.in.: lokalnego rynku pracy, warunków życia w społeczności i jej standardów kulturowych, środowiska pracy i zamieszkania, warunków do rehabilitacji oraz odpo
czynku. W zrealizowanym badaniu wyróżniono dwa zasadnicze rodzaje aktywności
życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną: podstawową i w czasie wolnym.
Wszyscy, tj. 100,0 proc. badanych w Stargardzie Szczecińskim prowadziło jakiś
rodzaj podstawowej aktywności życiowej (tzn. systematycznie pracowało lub uczęszczało do placówki rehabilitacyjnej), podczas gdy w grupie porównawczej aktywność
taka (uczęszczanie do placówki lub pomaganie w gospodarstwie rolnym) charakteryzowała 45,6 proc. badanych. Brak aktywności podstawowej dotyczył 54,6 proc.
badanych w powiecie porównawczym, w tym - aż 38,6 proc. stwierdziło wprost,
że niczego na co dzień nie robi. Systematyczną i samodzielną aktywność zawodową
prowadziła połowa badanych z grupy stargardzkiej (50,7 proc.), podczas gdy wśród
badanych z grupy porównawczej taki rodzaj aktywności w ogóle nie występował.
W grupie stargardzkiej procesem rehabilitacji w placówkach (WTZ i ŚDS) objętych
była połowa badanych (49,3 proc.), podczas gdy w grupie porównawczej 38,6 proc.

Tabela 46. Podstawowa aktywność życiowa
Co Pan/Pani robi
na co dzień?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Pracuję stale

50,7

0,0

Pracuję dorywczo

0,0

3,5

Uczęszczam do WTZ

30,7

29,8

Uczęszczam do ŚDS

18,6

8,8

Pomagam w domu

0,0

12,3

Pomagam
w gospodarstwie rolnym

0,0

7,0

Nic nie robię

0,0

38,6
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Jak ustalono w przeprowadzonym badaniu, doświadczenia związane z wykonywaniem pracy (stałej lub dorywczej) posiadały osoby nie tylko aktualnie pracujące.
Wśród badanych z grupy stargardzkiej 12,0 proc. to osoby niepracujące, które pracowały w przeszłości. W grupie porównawczej stanowiły one 28,1 proc.

Tabela 47. Doświadczenia związane z pracą
Aktywność zawodowa
badanych

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Ma stałą pracę

50,7

0,0

Nie ma stałej pracy, ale
pracuje dorywczo

0,0

3,5

Nie ma stałej pracy, ale
w przeszłości pracował
stale lub dorywczo

12,0

28,1

Nigdy nie pracował/a

37,3

68,4

Co trzeci badany uczestnik „systemu stargardzkiego” (37,3 proc.) nigdy nie pracował, podczas gdy w grupie porównawczej co trzeci badany (31,6 proc.) kiedyś
pracował (zajęcia dorywcze). Zatrudnienie badanych osób niepełnosprawnych prawie zawsze miało charakter pracy fizycznej. W Stargardzie Szczecińskim były to
głównie zajęcia związane z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”. Natomiast w powiecie porównawczym najczęściej była to praca
na budowie albo tzw. praca w terenie (melioracja, geodezja, rolnictwo) oraz inne
prace fizyczne (m.in. sprzątanie, załadunek, pakowanie sprzątanie).

Tabela 48. Rodzaj wykonywanej pracy
Rodzaj wykonywanej pracy*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(47 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(18 = 100,0%)

Pomocnik kucharza

59,6

11,1

Praca „na zmywaku”

14,9

0,0

Dystrybucja posiłków

4,3

0,0

Rozwożenie posiłków

8,5

0,0
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Wydawanie posiłków

6,4

0,0

Praca dozorcy, sprzątanie

14,9

5,6

Praca administracyjna

2,1

5,6

Prace budowlane

4,3

27,8

Pakowanie, załadunek

4,3

16,7

2,1

22,2

6,4

27,8

Praca w terenie
(melioracja, geodezja,
rolnictwo itp.)
Inne prace fizyczne

* Pytanie dotyczyło osób pracujących obecnie lub w przeszłości.

Zdecydowana większość badanych, pracujących obecnie lub w przeszłości,
stwierdziła, że bardzo dobrze sobie radzi lub radziła w swojej pracy.

Tabela 49. Radzenie sobie w pracy
Jak Pan/Pani sobie radzi/ł/a
w swojej pracy?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(47 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(18 = 100,0%)

Bardzo dobrze

65,9

77,7

Średnio

21,3

5,6

Nie radzi/ł/a

0,0

0,0

Trudno powiedzieć

12,8

16,7

* Pytanie dotyczyło osób pracujących obecnie lub w przeszłości.

Wśród badanych znalazły się osoby (w grupie stargardzkiej dziesięć,
w porównawczej jedna), które oceniły, że w pracy radzą lub radziły sobie średnio.
W gronie tych osób znalazło się kilku pracowników ZAZ, którzy przyznawali,
że w trakcie obecnej pracy napotykają na problemy („Często zdarzają mi się trudności”; „Czasem potrzebuję ustawienia, zwrócenia mi po prostu uwagi”) oraz kilku
uczestników stargardzkiego WTZ, którzy wcześniej podejmowali próbę pracy („Ja
się często kaleczyłam”; „Z liczeniem miałam problemy”; „Nie dawałem rady po
prostu i tyle”).
Jednocześnie zdecydowana większość badanych pracujących obecnie lub
w przeszłości stwierdziła, że lubi lub lubiła swoją pracę. Silnie pozytywne emocje
wobec pracy (bardzo lubi/lubił) o wiele częściej deklarowane były w grupie stargardzkiej (76,6 proc.), niż w porównawczej (44,4 proc.).
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Stosunek do wykonywanej pracy

Czy lubi/ł/a Pan/Pani
wykonywaną przez siebie
pracę?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(47 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(18 = 100,0%)

Bardzo lubił/a

76,6

44,4

Średnio lubi/ł/a

10,6

33,3

Nie lubi/ł/a

6,4

5,6

Trudno powiedzieć

6,4

16,7

* Pytanie dotyczyło osób pracujących obecnie lub w przeszłości.

Tabela 51.

Pragnienie zmiany pracy

Czy chciał/a/by Pan/Pani
zmienić pracę?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(47 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(18 = 100,0%)

Tak

10,6

0,0

Nie

74,5

16,7

Trudno powiedzieć

14,9

83,3

* Pytanie dotyczyło osób pracujących obecnie lub w przeszłości.

Badani deklarujący pozytywny stosunek do wykonywanej pracy, pytani o powo
dy takiego nastawienia wskazywali na fakt, że jest ona źródłem osobistej satysfakcji („Ponieważ przynosi mi dużo satysfakcji. Zadowolony jestem ze swojej pracy”;
„To jest przyjemność gotować komuś”; „Ja nie mogę żyć bez pracy” „Lubię swoje
obowiązki”); że dzięki niej ma się swoje środowisko pozwalające osiągać społeczną akceptację i uznanie („Mam tu swoich kolegów, koleżanki, dobrze się tu czuję
wśród znajomych”; „Szybko mi idzie, jestem wprawiona, przełożony widzi, że dobrze pracuję”; „Bo tu jest fajnie, tu źle nie jest, a w innej pracy mogli by traktować
inaczej”; „Fajnie jest, już się zdążyłem przyzwyczaić”); że daje możliwość aktywnego życia („Bo mam pracę i to jest najważniejsze”; „Przyzwyczaiłem się do niej,
dobrze mi idzie, dobrze wykonuję pracę”; „Jest dostosowana do moich możliwości”; „Bo mi się tutaj podoba (…) gdzie indziej nie znalazłbym pracy jako osoba
niepełnosprawna”; „Bo mam tę pracę już 10 lat”). Wśród nielicznych osób przyznających, że nie lubią wykonywanej pracy, powodem takiej postawy były inne zainteresowania („To nie do końca jest mój wymarzony zawód”; „Tata był leśnikiem,
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las, świeże powietrze”; „Wolałabym zajmować się rękodzielnictwem, jak w WTZ”;
„Chęć nie tylko zarobków, ale przygody i nowych umiejętności”; „Chciałbym
na budowę. Jakoś mi to bardziej się widzi, niż kucharz”;). Te nieliczne osoby nie
chciałyby porzucać pracy, lecz gdyby zaistniała taka możliwość, wykonywać inne
bardziej odpowiadające im zajęcie.
Wśród badanych osób niepełnosprawnych aktualnie nie pracujących ujawnia
się zainteresowanie podjęciem pracy i jest to zjawisko o znacznym zakresie występowania. Dużo częściej zainteresowanie podjęciem pracy deklarowane było
przez badanych uczestników „systemu stargardzkiego”, wśród których chciałaby
to uczynić co druga osoba (51,4 proc.). Wśród niepracujących z grupy porównaw
czej pracować chciałaby co trzecia osoba (35,1 proc.).

Tabela 52.

Pragnienie podjęcia pracy

Czy chciał/a/by Pan/Pani
pracować?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(37 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Tak

51,4

35,1

Nie

16,2

50,9

Trudno powiedzieć

0,0

11,5

Nie dotyczy z powodu
głębokiego stopnia
upośledzenia umysłowego

32,4

3,5

* Pytanie dotyczyło osób obecnie nie pracujących.

Osoby aktualnie nie pracujące lecz zainteresowane podjęciem pracy, na pyta
nie jaką pracę chciałyby wykonywać i dlaczego, odpowiadały m.in.: „Jak byłam w szkole to chciałam z zawodu pielęgniarką być, bo tak sobie wymyśliłam
wtedy. Teraz bym chciała pracować w Centralnej Kuchni, bo tam gotują obiady
i pieniążki zarabiają”; „W Centralnej Kuchni albo koszykarzem Spójni, albo trene
rem. Raz byłem na praktykach w Centralnej Kuchni. Albo chciałbym jakąś drużynę
potrenować, takich młodzików”; „Chciałbym być kucharzem, bo bym się codziennie
uczył nowych dań”; „Grać w ping-ponga, bo uważam, że jestem najlepszy”; „Jakaś
stolarnia, bo to lubię”; „To samo co w WTZ, bo to lubię”; „Sprzątać, pomagać
koleżankom i kolegom w pracy, grabić liście, ale nie przychodzi mi do głowy, dla
czego”; „Na pewno to sprzątanie tylko bo inne rzeczy za bardzo nie”; „Magneto
widy, telewizory, odkurzacze, wszystko co z elektroniką związane, bo lubię się tym
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bawić, pilota też zrobiłem sobie”; „Bratu na budowie (pomagać), bo zawsze coś
odpali”; „Chciałbym być sprzedawcą w sklepie, ale zdrowie nie pozwala”; „Moim
marzeniem zawsze było zostać strażakiem, ponieważ mój ojciec pracował w służbie
mundurowej jako strażak w młodości”; „Śpiewać i założyć zespół”; „Być psychologiem ponieważ umiem wytłumaczyć dużo rzeczy no i przez książki psychologiczne.
Lub robić tatuaże, ponieważ tatuaże mi się podobają”.
Osoby aktualnie nie pracujące, i nie chcące podejmować pracy, uzasadniały to
m.in. następującymi powodami: „Trzeba wcześnie wstawać i iść do pracy”; „Bo jest
za trudno”; „Bo praca jest ciężka”; „Bo Zbychu mówił, że tam trzeba ciężko zaiwaniać”; „Do pracy to trzeba być zdrowym. A ja mam napisane przez lekarza: żadna
praca”; „Jak byłam na komisji to napisali mi, że niezdolna do pracy”.
Ogólny wskaźnik podstawowej aktywności życiowej
W opracowanym w celach analitycznych ogólnym wskaźniku podstawowej aktywności życiowej uwzględniono tylko jeden wskaźnik szczegółowy dotyczący
prowadzenia aktywności codziennej. Wyliczona wartość tego wskaźnika w gru
pie stargardzkiej wyniosła 5,00, natomiast w grupie porównawczej 2,25. Zgodnie
z przyjętymi zasadami klasyfikowania, stan aktywności życiowej w grupie stargardzkiej uzyskał ocenę bardzo dobrą, zaś w grupie porównawczej ocenę niedostateczną. Konstrukcję oraz wyliczenie wartości ogólnego wskaźnika aktywności
życiowej przedstawiono w tabeli 53.
Przeprowadzone badanie ewaluacyjne ukazało bardzo duże różnice pomiędzy podstawową aktywnością życiową uczestników „systemu stargardzkiego”
a osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z powiatu porównawczego. Ogólny
wskaźnik podstawowej aktywności życiowej w grupie stargardzkiej osiągnął wartość
o 2,75 punktu wyższą niż w grupie porównawczej. Zasadniczą przyczyną wyższego
jakościowo modelu egzystencji dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie
w Stargardzie Szczecińskim są zdecydowanie szersze możliwości rozwoju dzięki
korzystaniu z placówek rehabilitacyjnych (WTZ, ŚDS), a także dzięki podejmo
waniu przez te osoby zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Ogólny wskaź
nik codziennej
aktywności
podstawowej

Rodzaj
aktywności

Podstawowa
aktywność
życiowa
– wskaźniki
szczegółowe

5

5

3

0

0

0

Uczęszcza
do WTZ

Uczęszcza
do ŚDS

Pomaga
w gospodarst
wie rolnym

Pomaga
w domu

Nic nie robi

Trudno
powiedzieć

x

3

Pracuje
dorywczo

x

5

x

0,0

0,0

0,0

0,0

18,6

30,7

0,0

50,7

Przypi
sana
punkta
star
cja
gardzkiej

Pracuje stale

Skala wskaź
nika szczegółowego

x

0,0

38,6

12,3

7,0

8,8

29,8

3,5

0,0

z powiatu
porównaw
czego

Rozkład odpowiedzi
w próbie (w proc.)

500,0/1
= 5,00

500,0

star
gardzkiej

224,5/1
= 2,25

224,5

5,00

5,00

2,25

2,25

z powiatu
porównaw
czego

Wartość wskaźnika
w próbie

z powiatu
star
porównaw gardzkiej
czego

Suma punktów
w próbie

Tabela 53. Konstrukcja i wyliczenie ogólnego wskaźnika podstawowej aktywności życiowej

bardzo
dobry

bardzo
dobry

star
gardzkiej

niedosta
teczny

niedosta
teczny

z powiatu
porównaw
czego

Klasyfikacja wskaźnika
dla próby
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Postawa wobec nauki
Dla osobistego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną szczególnie duże
znaczenie ma ich aktywność edukacyjna. Mit, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są zdolne do uczenia się, został już obalony. Większość z nich bo
wiem, pomimo specyficznych dla upośledzenia umysłowego deficytów poznaw
czych, jest w stanie dzięki edukacji specjalnej, opartej na doświadczeniu osobistym,
praktycznym działaniu i uczestnictwie w autentycznym życiu, rozwijać się psychicznie i społecznie, nabywać kompetencje komunikacyjne (w tym opanować
umiejętność czytania i pisania), zdobywać praktyczne umiejętności i uzyskiwać autonomię w ich wykonywaniu. Ponieważ wiedza raz zdobyta, lecz nie używana, jest
przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną łatwo zapominana, to ustawicz
na edukacja jest niezbędnym czynnikiem utrzymania przez nie nabytych kompetencji, rozwoju, a także wchodzenia na nowe pola aktywności. Coraz częściej też,
w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie czynnych zawodowo, występuje konieczność uzupełniania wiedzy, nabywania nowych umiejętności oraz przekwalifikowywania się. Z uwagi na opisane okoliczności pożądane jest rozwijanie
przez osoby niepełnosprawne intelektualnie różnych zainteresowań oraz pozyty
wnej postawy wobec uczenia się. Postawa taka występuje o wiele powszechniej
wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” (70,0 proc.), niż wśród
respondentów z powiatu porównawczego (30,9 proc.).

Tabela 54. Postawa wobec uczenia się
Czy lubi się Pan/Pani
uczyć?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo lubię

35,0

16,4

Średnio lubię

35,0

14,5

Nie lubię

30,0

69,1

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Silną potrzebę kontynuowania nauki wyrażał częściej niż co trzeci badany
ze Stargardu (36,7 proc.) i co ósmy respondent z powiatu porównawczego (12,7 proc.).
Ujawnione w wypowiedziach bogate potrzeby i aspiracje edukacyjne dotyczyły:
• zdobycia zawodu lub doskonalenia posiadanych kwalifikacji („Komputery,
oprogramowanie. To jest przyszłość dla mnie”; „Szkolenia związane z moją pra-
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cą”; „Doskonalenia w zawodzie. Bo lubię”; „W swoim zawodzie – ślusarza. Bo
technika idzie do przodu”; „Zawodu ogrodnika. Bo lubię kwiaty”; „Chciałabym
się uczyć w zawodzie krawcowej. Lubię wyszywać, na maszynie szyć”; „Może
kurs mechanika samochodowego. Nie lubię chodzić do szkoły”; „Kurs opiekuna
osoby zależnej. Bo problemy osoby niepełnosprawnej nie są mi obce od dziecka”; „Malowanie, tapicerowanie. Nigdy tego nie robiłem i chciałbym się tego
naprawdę nauczyć”; „Na kurs gotowania to tak. Żeby się nauczyć gotować”;
„Żeby zdobyć zawód opiekunki w przedszkolu”; „Zawodu kucharza i języka angielskiego. Żeby mieć wyższe zarobki”),
podniesienia posiadanego poziomu wykształcenia i poprawy statusu społecznego, w tym zarobków („Chciałbym chodzić do technikum. Lubię naprawiać samochody, koła, felgi”; „Chciałabym dostać się na studia o kierunku ‘turystyka
i rekreacja’, przewodnikiem wycieczek być. Mam w planie jeszcze podszkolić
jęz. angielski. Bo mnie to bardzo interesuje, lubię to, myślę że bym się w tym
spełniła i na pewno to w przyszłości zaowocowałoby lepszą pracą”; „Chciałbym pójść do liceum i na studia. Żeby coś osiągnąć w życiu”),
zdobycia nowych umiejętności praktycznych, przydatnych w codziennym życiu
(„Chciałabym umieć naprawić komputer, na przykład jak się zawirusuje, czy coś
takiego”; „Kurs ratownictwa medycznego. Tam są wskazówki jak ratować ludzi,
tego nie powinno się zapominać”; „Fotografowania. Bo mnie to interesuje”;
„Jazdy samochodem”),
rozwijania zainteresowań („Obsługi komputera. Bo lubię”; „Marzy mi się język
francuski”; „Elektronikę. Wiedza o wyprawach kosmicznych też mnie pasjonuje”; „Biologia, psychologia. Ponieważ ja umiem zrozumieć czyjeś zachowanie,
pomóc komuś”; „Chciałbym nauczyć się grać na gitarze i na perkusji”).

Tabela 55. Potrzeba kontynuowania nauki.
Czy chciał(a)by się Pan/Pani
uczyć w szkole
lub na kursach?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo

36,7

12,7

Średnio

11,6

18,1

Nie chciał/a/by

51,7

69,1

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.
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Część badanych (w grupie stargardzkiej połowa, w porównawczej ponad dwie
trzecie) nie widziała celowości kontynuowania swej edukacji (przykładowe wypo
wiedzi respondentów: „Co mam to mi wystarczy”; „Wolę nie próbować”; „Nie
chciałam się uczyć. Tak jakoś nie za bardzo mi to podchodziło”; „Nie chce mi się
chodzić”; „Wolę pracować”; „Za późno”; „A po co mi?”; „Bo to jest za trudne”;
„Bo nauka jest ciężka”; „Jakoś tak wyszło, że nie myślę już o tym”).

Tabela 56. Aktywność edukacyjna badanych
Czy jeszcze się Pan/Pani
uczy?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55= 100,0%)

Tak

17,3

8,8

Nie

81,3

87,7

Trudno powiedzieć

1,3

3,5

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

W zrealizowanym badaniu ustalono niewielką aktywność edukacyjną wśród badanych osób. W przypadku uczestników „systemu stargardzkiego” była ona zdecydowanie ograniczona w stosunku do deklarowanych potrzeb. Aktywność edukacyjną deklarował co piąty badany ze Stargardu Szczecińskiego (21,7 proc.) i co
jedenasty z powiatu porównawczego (9,1 proc.). Deklarujące ten rodzaj aktywności osoby uczyły się samodzielnie: języków – angielskiego i niemieckiego, obsługi
komputera, fizyki. Uczestnicy WTZ wskazywali, że w warsztacie uczą się: stolarstwa, ceramiki i ról teatralnych, a pracownicy stargardzkiego ZAZ wskazywali na
naukę przepisów BHP.
Aktywność w czasie wolnym
Aktywność w czasie wolnym ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju osobistego
osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Czas dobrze zorganizowany i aktywnie
spędzony stanowi istotne źródło satysfakcji i radości życia oraz obszar dużych możliwości rehabilitacyjnych. Przyczynia się do regeneracji sił psychicznych i fizycznych, zaspokaja potrzeby: ekspresji i twórczości, samorealizacji, przynależności
i wielokierunkowego działania. Jeżeli czas wolny osoby niepełnosprawnej wypełniony jest samotnością, biernością oraz nudą staje się barierą dla jej rozwoju
i osiągania satysfakcjonującej jakości życia. Czas wolny osoby niepełnosprawnej
posiada też aspekty, w których ujawnić się może jej niekorzystna sytuacja spo-
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łeczna. Świadectwem wykluczenia i dyskryminacji jest zjawisko, gdy osoba niepełnosprawna dysponuje nadmierną ilością wolnego czasu z powodu barier ograniczających ją w podejmowaniu społecznych ról, zadań i aktywności. Z wcześniej
przedstawionego wskaźnika podstawowej aktywności życiowej pomiędzy badanymi uczestnikami „systemu stargardzkiego” a badanymi z powiatu porównawczego
wynika, że występuje zasadnicza różnica w rozmiarze czasu wolnego, którymi te
grupy badanych dysponują. W przypadku wszystkich badanych ze Stargardu ich
czas wolny jest ograniczony i zaczyna się dopiero po pracy w ZAZ lub po pobycie
w placówce rehabilitacyjnej. Taka sytuacja dotyczy tylko co trzeciego badanego
w powiecie porównawczym (38,6 proc.).
Przeprowadzona ewaluacja ujawniła duże, jakościowe różnice pomiędzy
badanymi grupami w profilach aktywności prowadzonej w czasie wolnym. Analizując odpowiedzi udzielane na pytanie o ulubione formy spędzania wolnego czasu
stwierdzono:
• szerszy wśród badanych z grupy stargardzkiej zakres preferencji medialno-rozrywkowych (podobnym poziomem popularności, jako ulubionej formy korzystania z mediów, charakteryzuje się w obu badanych grupach tylko oglądanie
telewizji; inne formy, np. słuchanie muzyki, oglądanie filmów na DVD, gry
komputerowe są częściej wymieniane przez uczestników „systemu stargardzkiego”);
• wyraźnie większą, wśród badanych w Stargardzie, popularność różnych form
życia towarzyskiego, jako ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu;
• wyraźnie większą, wśród badanych w Stargardzie, popularność różnych zajęć
sportowych, jako ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu;
• wyraźnie większą, wśród badanych w Stargardzie, popularność różnych form
aktywności umysłowej, artystycznej i duchowej, jako ulubionych sposobów
spędzania wolnego czasu.

Tabela 57.

Ulubione formy spędzania czasu wolnego

Co Pan/Pani lubi robić
w wolnym czasie?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100%)

Korzystanie z mediów (rozrywka)
Słuchać muzyki / radia

25,3

8,8

Oglądać telewizję

22,7

24,6

Oglądać filmy (DVD)

10,7

0,0

Grać na komputerze

10,7

1,8

Szukać informacji w Internecie

1,3

0,0
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Życie towarzyskie i rodzinne
Odwiedzać znajomych

14,7

7,0

Spędzać czas z przyjaciółmi

2,7

0,0

Bawić się z siostrzeńcem /
bratankiem

2,7

0,0

Rozmawiać z mamą

1,3

0,0

Robić miłe niespodzianki
znajomym

1,3

0,0

Wychodzić ze znajomymi
„na miasto”

1,3

0,0

Chodzić na imprezy

1,3

0,0

Zajęcia rekreacyjne
Chodzić na spacery

14,7

12,3

Chodzić na działkę /
jeździć do sadu

5,3

0,0

Chodzić do lasu na grzyby,
jagody, poziomki

0,0

7,0

Zajęcia sportowe
Grać w koszykówkę

5,3

0,0

Jeździć na rowerze

4,0

0,0

Grać w piłkę nożną

2,7

5,3

Biegać

1,3

0,0

Pływać

1,3

0,0

Chodzić na siłownię

1,3

0,0

Grać w bilard

1,3

0,0

Kibicować

2,7

0,0

Prace domowe
Sprzątać

10,7

5,3

Pomagać (w domu)

4,0

17,5

Uprawiać ogródek

4,0

0,0

Gotować

2,7

0,0

Prać

1,3

0,0

Robić zakupy

1,3

0,0

Aktywność umysłowa, artystyczna i duchowa
Czytać

18,7

1,8

Uczyć się języków obcych

2,7

0,0
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Pisać / pisać listy/
pisać pamiętnik

2,7

0,0

Pisać / przepisywać poezję

1,3

0,0

Rozwiązywać krzyżówki

1,3

0,0

Grać na gitarze i organach

1,3

0,0

Modlić się

0,0

1,8

Hobby
Zajmować się robótkami
ręcznymi (wyszywać, haftować,
nawlekać koraliki)

4,0

10,5

Opiekować się zwierzętami/
bawić się z psem

4,0

0,0

Majstrować przy motorach/
pomagać w warsztacie
samochodowym

2,7

0,0

Sklejać statki

1,3

0,0

Wycinać zdjęcia z gazet
i wklejać do zeszytu

1,3

0,0

Oglądać fotografie

1,3

0,0

Odpoczynek bierny
Siedzieć / leżeć / odpoczywać

10,7

14,0

Spać

6,7

3,5

Pobyć w samotności,
wypić kawę

1,3

0,0

Czytelnictwo prasy było wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” aktywnością zdecydowanie częstszą i „bogatszą”. Sięganie po czasopisma jest
świadectwem zainteresowania, które wykazuje osoba niepełnosprawna sprawami
krajowymi i lokalnymi, wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi itp. Potwierdza
i rozwija umiejętność czytania oraz „uruchamia” ją do nabywania różnych informacji i wiedzy. Wśród potrafiących czytać osób z niepełnosprawnością intelektualną
można zaobserwować występowanie potrzeby czytelniczej. Stopień jej zaspokojenia zależy przede wszystkim od warunków środowiskowych, od dostępności prasy
i książek w najbliższym otoczeniu (placówka, dom).
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Czytelnictwo prasy

Czy czyta Pan/Pani gazety?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57= 100,0%)

Tak

72,0

43,9

Nie

28,0

45,6

Trudno powiedzieć

0,0

10,5

Tabela 59. Czytane wydawnictwa prasowe
Jakie gazety Pan/Pani
czyta?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57= 100,0%)

Ogólnopolskie dzienniki
i tygodniki

22,7

1,8

Lokalne dzienniki
i tygodniki

22,7

17,5

Telewizyjne

22,7

8,8

Kobiece

16,0

7,0

Młodzieżowe

10,7

0,0

Sportowe

8,0

0,0

Motoryzacyjne

2,7

0,0

Zdrowotne

2,7

0,0

Muzyczne

1,3

0,0

Komputerowe

1,3

0,0

Branżowe

1,3

1,8

Katolickie

0,0

5,3

Darmowe

0,0

7,0

„Co wpadnie w rękę”

5,3

12,3

Czytanie gazet deklarowało 72,0 proc. badanych w Stargardzie Szczecińskim
i 43,9 proc. w powiecie porównawczym. W grupie stargardzkiej stwierdzono występowanie w znaczącej skali czytelnictwa prasy ogólnopolskiej (22,7 proc., badani
z powiatu porównawczego – 1,8 proc.). Czytelnictwo prasy lokalnej było w grupie
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stargardzkiej także o wiele bardziej popularne (22,7 proc.), niż w grupie porównawczej (8,8 proc.). Jednocześnie, wśród badanych w Stargardzie, w znaczącej skali
występowało czytelnictwo prasy tematycznej (młodzieżowej, sportowej, motoryzacyjnej, muzycznej, zdrowotnej, komputerowej), czego nie odnotowano wśród badanych z powiatu porównawczego.
Podobnie, jak czytelnictwo prasy, także czytelnictwo książek było wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” częstszą i bardziej różnorodną formą
aktywności. Książki odgrywają bardzo ważną rolę w życiu wielu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Czytanie ich spełnia funkcje poznawcze i terapeutyczne.
Książki pozytywnie wpływają na wyobraźnię, samopoczucie, sprzyjają odreagowaniu kłopotów i samotności, ułatwiają rozumienie siebie i innych, zaspokajają potrzeby rozrywki, informacji i wiedzy. Czytelnictwo książek jest istotną formą uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze i świadczy o utrwalonych potrzebach
kulturalnych.
Czytanie książek deklarowało 52,0 proc. badanych z grupy stargardzkiej oraz
14,0 proc. w grupie porównawczej. Stwierdzono także szerszy zakres tematyczny
książek czytanych przez badanych w Stargardzie. Ponownie podkreślić tu trzeba,
że w grupie stargardzkiej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 88,0 proc., podczas gdy w grupie porównawczej tylko połowę badanych – 47,4
proc.

Tabela 60.

Czytelnictwo książek

Czy czyta Pan/Pani książki?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57= 100,0%)

Tak

52,0

14,0

Nie

48,0

73,7

Trudno powiedzieć

0,0

12,3

Jaką książkę Pan/Pani
ostatnio przeczytał/a?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57= 100,0%)

Beletrystyka

17,3

1,8

Historyczne

12,0

1,8

Tabela 61.

Rodzaje czytanych książek
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Biografie

5,3

0,0

Romanse

5,3

0,0

Przyrodnicze

2,7

1,8

Bajki dziecku

1,3

1,8

Poezję

1,3

0,0

Literaturę angielską

1,3

0,0

Komiksy

1,3

0,0

Kryminały

1,3

0,0

O kosmosie

1,3

0,0

Psychologiczne

1,3

0,0

O sporcie

1,3

0,0

Religijne

1,3

1,8

O fotografowaniu

0,0

1,8

Trudno powiedzieć

2,7

3,5
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Najpowszechniejszą formą spędzania czasu wolnego jest we współczesnych
społeczeństwach oglądanie telewizji. Dotyczy to także społeczności osób niepełnosprawnych intelektualnie. Istotną kwestią z punktu widzenia rehabilitacji
i integracji tych osób jest to, aby ta najłatwiej dostępna forma nie zastępowała
innych, ważnych dla jakości życia i rozwoju osobistego osoby niepełnosprawnej.

Tabela 62. Oglądanie telewizji
Czy ogląda Pan/Pani
telewizję?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57= 100,0%)

Tak

93,3

87,7

Nie

6,7

12,3

Trudno powiedzieć

0,0

0,0
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Tabela 63. Programy oglądane w telewizji
Co Pan/Pani ogląda
w telewizji?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57= 100,0%)

Seriale

32,0

40,4

Wiadomości

30,7

43,9

Filmy ogólnie

29,3

63,2

Programy sportowe

14,7

14,0

Turnieje typu
„Mam talent” / programy
rozrywkowe

13,3

21,1

Komedie

10,7

14,0

Kryminalne / sensacyjne/
akcji

9,3

10,5

9,3

8,8

Filmy przyrodnicze

8,0

12,3

Programy muzyczne

8,0

0,0

Programy historyczne

6,7

0,0

Bajki

6,7

7,0

Filmy przygodowe

4,0

0,0

Filmy romantyczne

4,0

0,0

Programy publicystyczne

Programy motoryzacyjne

4,0

0,0

Horrory

2,7

12,3

Filmy science-fiction

2,7

0,0

Kabarety

2,7

12,3

Filmy obyczajowe

1,3

8,8

Filmy dokumentalne

1,3

0,0

Westerny

1,3

0,0

Polskie filmy

1,3

0,0

Programy / filmy
podróżnicze

1,3

0,0

Programy naukowe

1,3

0,0

„Takie z modą”

1,3

0,0

BBC

1,3

0,0

Programy o tematyce
religijnej, uroczystości
kościelne

1,3

5,3
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CoPorównanie w badanych grupach sposobu korzystania z telewizji, a także

rodzajowo-tematycznego profilu oglądanych programów pozwala stwierdzić, że popularność oglądania telewizji, jako formy spędzania czasu wolnego, była podobna
w grupie stargardzkiej (93,3 proc.) oraz w grupie porównawczej (87,7 proc.).
Najpopularniejszymi rodzajami oglądanych programów w obu badanych grupach
były filmy i seriale oraz serwisy informacyjne. Ambitniejsze rodzajowo programy (historyczne, publicystyczne, naukowe itp.) były oglądane rzadko, przy czym
w grupie stargardzkiej częściej niż w grupie porównawczej.
Do najpopularniejszych dziedzin sztuki współczesnej należy film, zaś tradycyjną formą obcowania z tą dziedziną sztuki jest uczęszczanie do kina. Oglądanie tam filmów, zwłaszcza w nowoczesnych salach, jest wciąż popularne, ponieważ umożliwia o wiele lepszy odbiór przekazu. Korzystanie z kina przez osoby
niepełnosprawne intelektualnie napotyka na przeszkody w postaci: wysokich cen
biletów, konieczności dojazdu lub (w wielu przypadkach) potrzeby zapewnienia
towarzystwa osoby pełnosprawnej.

Tabela 64.

Uczęszczanie do kina

Czy bywa Pan/Pani w kinie?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57= 100,0%)

Często

1,3

0,0

Czasami

69,4

17,5

Nie bywam

29,3

82,5

Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” częściej korzystali z kinowej formy
obcowania ze sztuką filmową aniżeli badani z powiatu porównawczego. W kinie
bywało 70,7 proc. badanych ze Stargardu Szczecińskiego, podczas gdy w grupie
porównawczej tylko 15,5 proc.

Tabela 65.

Bywanie w kawiarni

Czy bywa Pan/Pani
w kawiarni, pubie, klubie?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57= 100,0%)

Często

9,3

1,8

Czasami

37,4

7,0

Nie bywam

53,3

91,2
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Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” zdecydowanie częściej, niż badani
z powiatu porównawczego, bywali także w kawiarni, pubie lub klubie. Do takich
lokali uczęszczało 46,7 proc. badanych z grupy stargardzkiej (częstym bywalcem
był co dziesiąty badany ze Stargardu) i tylko 8,8 proc. badanych z grupy porównawczej. Jest to popularna forma spędzania czasu wolnego wśród samodzielnych ucze
stników „systemu stargardzkiego”, którzy mają swoich partnerów i prowadzą życie
towarzyskie zgodnie z indywidualnymi wyborami.

Tabela 66. Uprawianie sportu
Czy uprawia Pan/Pani
sport?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55= 100,0%)

Często

25,0

14,5

Czasami

36,7

16,4

Nie uprawiam

38,3

69,1

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Tabela 67. Uprawiane dyscypliny sportowe
Jaki sport Pan/Pani
uprawia?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55= 100,0%)

Pływanie

15,0

0,0

Koszykówka

15,0

1,8

Piłka nożna

13,3

14,5

Rower

13,3

1,8

Bieganie i lekkoatletyka

11,7

10,9

Ćwiczenia na siłowni

10,0

3,6

Aerobik / gimnastyka

6,7

5,5

Tenis stołowy

6,7

3,6

Siatkówka

1,7

0,0

Tenis ziemny

1,7

0,0

Hokej na trawie

1,7

0,0

Nurkowanie

1,7

0,0

Badminton

0,0

1,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.
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Duże znaczenie dla zdrowia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych intelektualnie mają zajęcia sportowe. Zwiększają ogólną wydolność i sprawność fizyczną, koordynację ruchową, uczą wiary we własne możliwości, pozwalają na doświadczanie sukcesów, uczą zasad rywalizacji oraz współpracy i współdziałania. Wśród
barier ograniczających rozwój aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością
intelektualną zwraca się uwagę na często występujący naturalny brak predyspozycji
i psychologicznej motywacji do fizycznego wysiłku u tych osób. Dlatego też wymagają one stałej mobilizacji oraz aranżowania sytuacji sprzyjających podejmowaniu aktywności sportowej dostosowanej do ich możliwości. Duże znaczenie mają
też bariery zewnętrzne w postaci braku dostępu do sal gimnastycznych i sprzętu
sportowego, brak specjalistów przygotowanych do prowadzenia zajęć sportowych
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego, najbardziej dogodne warunki do zajęć sportowych, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają przede
wszystkim w placówkach rehabilitacyjnych, gdzie tego typu zajęcia stanowią ważną formę terapii. Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” o wiele intensywniej uprawiają sport i korzystają z zajęć sportowych (62,7 proc.), aniżeli badani
z powiatu porównawczego (30,9 proc.).
Posiadanie hobby jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną istotnym
czynnikiem abilitacji i rozwoju. Rozwijanie pasji może kształtować i utrwalać
zdolności do poznawania świata i otoczenia, trwałe zainteresowania i ukierunkowaną aktywność poznawczą, uczyć obserwacji i dostrzegania szczegółów, wyrabiać dążenie do badania i rozwiązywania problemów. Może także tworzyć potrzebę poszukiwania i korzystania z informacji, oraz przyczyniać się do uczestnictwa
w szeroko pojętej kulturze. Podkreślić trzeba, że hobby tworzy osobie niepełnosprawnej przestrzeń dla aktywności niezależnej od otoczenia, obszar dla samodzielnych wyborów i decyzji. Jednocześnie może inspirować do nawiązywania kontaktów
interpersonalnych.

Tabela 68. Posiadanie hobby
Czy ma Pan/Pani swoje
hobby?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Tak

60,0

40,4

Nie

36,0

56,1

Trudno powiedzieć

4,0

3,5
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Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” częściej (60,0 proc.) deklarowali
posiadanie hobby w porównaniu do respondentów z powiatu porównawczego (40,4
proc.). Należy też odnotować istotne jakościowo różnice, polegające na tym, że
pasje uczestników „systemu stargardzkiego” dowodzą dość szerokiego repertuaru
ich zainteresowań poznawczych i artystycznych oraz możliwości ich realizowania
i wolności wyboru, podczas gdy wśród badanych z powiatu porównawczego największe znaczenie mają zainteresowania dotyczące kontaktów z naturą (hodowanie
zwierząt domowych, wędkarstwo).

Tabela 69. Rodzaje posiadanego hobby
Jakie ma Pan/Pani hobby?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57= 100,0%)

Kolekcjonerstwo
Kolekcjonowanie
przedmiotów (np. figurki,
naszyjniki, kubki)

10,7

8,8

Kolekcjonowanie znaczków

4,0

0,0

Kolekcjonowanie zdjęć

2,7

0,0

Zbieranie wycinków z gazet

2,7

0,0

Kolekcjonowanie plakatów

1,3

0,0

Zbieranie tekstów piosenek

1,3

Zbieranie autografów

1,3

Czytelnictwo i zainteresowania poznawcze
Czytanie książek

4,0

1,7

Zainteresowanie historią

4,0

1,7

Zainteresowanie geografią,
turystyką

2,7

0,0

Uczenie się języków obcych

2,7

0,0

Zainteresowanie polityką

1,3

0,0

Zainteresowanie przyrodą

1,3

0,0

Czytanie i pisanie wierszy

1,3

0,0

Hobby artystyczne
Słuchanie muzyki

8,0

1,7

Malowanie

2,7

0,0

Gra na instrumencie

2,7

1,7
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Śpiewanie

2,7

0,0

Tańczenie

1,3

1,7

Haftowanie

1,3

0,0

Fotografowanie

1,3

0,0

Układanie puzzli

1,3

0,0

Robienie lampionów
i wyszywanych kartek

1,3

0,0

1,3

0,0

Nawlekanie koralików
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Hobby techniczne
Modelarstwo

2,7

0,0

Zainteresowanie
motoryzacją

1,3

1,7

Zainteresowanie
elektroniką

1,3

0,0

Hobby rekreacyjne i inne
Oglądanie filmów

6,7

0,0

„Granie na komputerze”

5,4

0,0

Wędkarstwo

5,4

7,0

Zbieranie grzybów

4,0

0,0

Hodowanie zwierząt
domowych

4,0

8,8

Gotowanie

2,7

0,0

Dekorowanie stołów

2,2

0,0

Pielęgnowanie roślin
(w domu, na działce koło
domu)

1,3

0,0

Kibicowanie

1,3

0,0

Uprawianie sportu

0,0

1,7

Granie w karty

0,0

1,7

Myślistwo

0,0

1,7

Ogólny wskaźnik aktywności w czasie wolnym
W konstrukcji ogólnego wskaźnika aktywności w czasie wolnym wykorzystano
siedem wybranych wskaźników szczegółowych dotyczących ważnych aspektów
tej aktywności: czytanie gazet; czytanie książek; oglądanie telewizji; uczęszczanie
do kina; bywanie w kawiarni, pubie, klubie; uprawianie sportu; posiadanie hobby. Wyliczona wartość wskaźnika w grupie stargardzkiej wyniosła 3,26, natomiast
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w grupie porównawczej 1,49. Zgodnie z przyjętymi zasadami klasyfikowania wartości wskaźników, stan aktywności w czasie wolnym w grupie stargardzkiej ocenić
trzeba jako dostateczny, zaś w grupie porównawczej, jako niedostateczny. Konstrukcję oraz wyliczenie wartości ogólnego wskaźnika potencjału osobistego przedstawiono w tabeli 70.
Wartość ogólnego wskaźnika aktywności w czasie wolnym w grupie stargardzkiej jest zdecydowanie wyższa (o 1,77 punktu) niż w grupie porównawczej. Przy
czyn tej różnicy jest wiele. Pierwsza to wyraźnie wyższy poziom posiadanych
zainteresowań i „życia duchowego” obserwowany wśród uczestników „systemu
stargardzkiego”, co – jak się wydaje – jest w pierwszym rzędzie pochodną prowa
dzonej przez nich podstawowej aktywności życiowej (w placówkach rehabilitacji
i w ZAZ). Druga z przyczyn to, związany z aktywnością podstawową, „środowiskowy” sposób życia osób niepełnosprawnych w Stargardzie. Zarówno aktywność jak
i „środowiskowy” styl życia inspirują do wykorzystywania posiadanych umiejętności, rozwijają różnorodne potrzeby poznawcze (duchowe) i stymulują aktywność
w czasie wolnym. Takich inspiracji pozbawiona jest większość osób niepełnosprawnych z powiatu porównawczego, których życie toczy się w kręgu rodzinnym. Przyczyna trzecia, to stworzone uczestnikom „systemu” warunki dla prowadzenia grupowej oraz indywidualnej aktywności w czasie wolnym, czemu dodatkowo sprzyja
dobra sytuacja materialna (zwłaszcza wśród zarabiających pracowników ZAZ).
Dla chętnych organizowane są wspólne wyjścia do kina oraz na imprezy kulturalne
i sportowe. Posiadanie własnych pieniędzy (czwarta przyczyna) sprzyja samodzielnemu prowadzeniu życia towarzyskiego, w tym chodzeniu do kina czy kawiarni.
O dostępność i szerokie korzystanie z zajęć sportowych przez podopiecznych zabiega w Stargardzie Szczecińskim tamtejsze Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym (przyczyna piąta), inspirując i zachęcając
do uczęszczania na basen i na salę gimnastyczną, a także organizując zawody sportowe. Dzięki Kołu PSOUU, uczestnicy „systemu stargardzkiego” zdecydowanie częściej niż osoby niepełnosprawne intelektualnie z powiatu porównawczego korzystają
z wyjazdów turystycznych.

Uczęszczanie
do kina

Oglądanie
telewizji

Czytanie
książek

Czytanie gazet

Aktywność
w czasie
wolnym
– wskaźniki
szczegółowe

0

0

Nie uczęszcza

Trudno
powiedzieć

0

Trudno
powiedzieć

5

0

Nie ogląda

Uczęszcza

5

0

Trudno
powiedzieć

Ogląda

0

Nie czyta

0

Trudno
powiedzieć

5

0

Nie czyta

Czyta

5

0,0

29,3

70,7

0,0

6,7

93,3

0,0

48,0

52,0

0,0

28,0

72,0

Przypi
sana
punkta
star
cja
gardzkiej

Czyta

Skala wskaź
nika szczegółowego

0,0

82,5

17,5

0,0

12,3

87,7

12,3

73,7

14,0

10,5

45,6

43,9

z powiatu
porównaw
czego

Rozkład odpowiedzi
w próbie (w proc.)

353,5

466,5

260,0

360,0

star
gardzkiej

52,5

438,5

70,0

131,7

3,54

4,66

2,60

3,60

0,53

4,36

0,70

1,32

z powiatu
porównaw
czego

Wartość wskaźnika
w próbie

z powiatu
star
porównaw gardzkiej
czego

Suma punktów
w próbie

Tabela 70. Konstrukcja i wyliczenie ogólnego wskaźnika aktywności w czasie wolnym

dostateczny
plus

bardzo
dobry
minus

dostateczny
minus

dobry
minus

star
gardzkiej

niedostateczny

dobry plus

niedostateczny

niedostateczny

z powiatu
porównaw
czego

Klasyfikacja wskaźnika
dla próby
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Ogólny
wskaźnik
aktywności
w czasie
wolnym

Posiadanie
hobby

Uprawianie
sportu

Bywanie
w kawiarni, pubie,
klubie

0

Trudno
powiedzieć

x

0

x

5

0

Trudno
powiedzieć

Nie ma

0

Ma hobby

5

0

Trudno
powiedzieć

Uprawia

0

Nie bywa

Nie uprawia

5

Bywa

x

4,0

36,0

60,0

0,0

38,3

61,7

0,0

53,3

46,7

x

3,5

56,1

40,4

0,0

69,1

20,9

0,0

91,2

8,8

2282/7
= 326,0

300,0

308,5

233,5

1043,2/7
= 149,0

202,0

104,5

44,0

3,26

3,00

3,09

2,36

1,49

2,02

1,05

0,44

dostateczny

dostateczny

dostateczny

niedostateczny
plus

niedostateczny

niedostateczny

niedostateczny

niedostateczny
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4.4 / RELACJE INTERPERSONALNE
Kontakty z innymi ludźmi należą do podstawowych potrzeb człowieka. To jedna
z zasadniczych sfer silnie wpływających na psychiczne i społeczne funkcjonowanie
jednostki. Dlatego też odgrywa szczególną rolę w jej rozwoju oraz w kształtowaniu
jakości jej życia. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, relacje
interpersonalne napotykają na wiele przeszkód. Mogą one wynikać z cech i indywidualnych predyspozycji osoby z tym rodzajem niepełnosprawności i z jej sytuacji
życiowej, ale także z cech środowiska społecznego, w którym żyje. Bez wątpienia,
ważną przyczyną zaburzeń w tych relacjach są również deficyty intelektualne wymagające planowej i długoterminowej interwencji terapeutycznej. Podkreślić jednak
trzeba, że osoby niepełnosprawne intelektualnie przejawiają naturalne skłonności do
nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych. Jednocześnie, osoby te niekiedy charakteryzuje, występujące równolegle, przeciwstawne dążenie do unikania
innych ludzi, co jest następstwem negatywnych doświadczeń.
Można mówić o szczególnie trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie zarówno w relacjach z rodziną, jak i szerszym środowiskiem społecznym.
W świetle prowadzonych w Polsce badań109,1osoby niepełnosprawne intelektualnie
są często negatywnie postrzegane przez otoczenie, co jest powodem ich izolacji i stygmatyzacji. Dystans wobec nich wynika z lęku i trudności w nawiązaniu z nimi kontaktu, czego podłożem jest niski stan wiedzy o tych osobach. Duży wpływ mają również
uwarunkowania społeczno-kulturowe, w tym ciągle żywe stereotypy. W rezultacie
zakres i charakter relacji społecznych oraz uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu szerszego środowiska jest bardzo ograniczony. W przeprowadzonym badaniu podjęto próbę ustalenia wpływu „systemu stargardzkiego” na rozmiar i charakter
relacji społecznych jego uczestników.

Odczuwanie samotności
Za miarę jakości relacji społecznych, w których pozostaje jednostka, można uznać
odczuwanie przez nią samotności. Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” zdecydowanie słabiej odczuwają samotność, niż respondenci z powiatu porównawczego.
Ponad dwie trzecie badanych ze Stargardu Szczecińskiego oświadczyło, że nie czuOstrowska A., Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych,
w: Upośledzenie w społecznym zwierciadle, red. Gustavsson A., Zakrzewska-Manterys E., Wydawnic
two Żak, Warszawa 1997; Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery
integracji, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1996; Giryński A., Przybylski S., Integracja społeczna
osób upośledzonych umysłowo w świetle ujawnianych do nich nastawień społecznych, Wydawnictwo
WSPS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 1993
109
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ją się samotni (68,3 proc.), podczas gdy powiecie porównawczym takich osób jest
40,0 proc. W grupie stargardzkiej zjawisko silnego osamotnienia („bardzo często
czuję się samotny/a”) występowało rzadziej (5,0 proc.), niż w grupie porównawczej
(9,1 proc.).

Tabela 71. Odczuwanie samotności
Czy bywa, że czuje się
Pan/Pani samotny/a?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Nie czuję się samotny/a

68,3

40,0

Czasami czuję się samotny/a

26,7

43,6

Bardzo często czuję się
samotny/a

5,0

9,1

Trudno powiedzieć

0,0

7,3

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Stosunki międzyludzkie
Skłonność osób z niepełnosprawnością intelektualną do nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych ustalano w dwóch wymiarach: relacji ze znajomymi ludźmi
oraz relacji z nieznajomymi.

Tabela 72. Otwartość na kontakty ze znajomymi ludźmi
Czy lubi Pan/Pani
rozmawiać ze znajomymi
ludźmi?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo lubię

65,0

63,6

Średnio lubię

30,0

29,1

Nie lubię

5,0

5,5

Trudno powiedzieć

0,0

1,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.
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Pod względem otwartości na kontakty ze znajomymi ludźmi, grupa badanych
uczestników „systemu stargardzkiego” okazała się podobna do grupy badanych
z powiatu porównawczego. Obie grupy charakteryzowały się:
• niemal identycznym odsetkiem osób twierdzących, że bardzo lubią rozmawiać
ze znajomymi ludźmi (65,0 proc. i 63,6 proc.);
• niemal identycznym odsetkiem osób twierdzących, że średnio lubią rozmawiać
ze znajomymi ludźmi (30,0 proc. i 29,1 proc.);
• niemal identycznym odsetkiem osób twierdzących, że nie lubią rozmawiać
ze znajomymi ludźmi (5,0 proc. i 5,5 proc.).
Stwierdzono jednocześnie, że w grupie stargardzkiej badani przejawiali o wiele słabszą (41,7 proc.), niż badani z grupy porównawczej (58,2 proc.), skłonność
do nawiązywania relacji z nowo poznanymi ludźmi.

Tabela 73. Otwartość na kontakty z nowo poznanymi ludźmi
Czy lubi Pan/Pani rozma
wiać z nowo
poznanymi ludźmi?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo lubię

41,7

58,2

Średnio lubię

28,3

30,9

Nie lubię

30,0

5,5

Trudno powiedzieć

0,0

5,5

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

W grupie stargardzkiej, odsetek badanych deklarujących, że nie lubią rozmawiać
z nowo poznanymi ludźmi (30,0 proc.), był znacząco wyższy, niż w grupie z powiatu
porównawczego (5,5 proc.). Jak wynika z zebranych informacji, taka postawa ucze
stników „systemu stargardzkiego” mogła być skutkiem treningu samodzielności
w poruszaniu się po stosunkowo dużym mieście jakim jest Stargard Szczeciński. Z tą
formą niezależności (przy łatwowierności charakteryzującej osoby niepełnosprawne
intelektualnie) wiąże się ryzyko narażenia na oszustwa, wyłudzenia lub kradzieże.
W przeszłości właśnie takie sytuacje zdarzały się uczestnikom „systemu stargardz
kiego”. Dlatego też obecnie, są oni celowo uczeni zachowywania ostrożności wobec obcych. Respondenci z powiatu porównawczego, to w dużej części mieszkańcy
dobrze znanego im, bezpiecznego środowiska wiejskiego.
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Tabela 74. Otwartość towarzyska
Jak się Pan/Pani czuje
w towarzystwie innych
ludzi?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo dobrze

53,3

74,5

Średnio

45,0

20,0

Źle

1,7

3,6

Trudno powiedzieć

0,0

1,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Otwartość towarzyska („bardzo dobrze lub średnio czuję się w towarzystwie
innych ludzi”) jest, co do skali, także podobna wśród badanych ze Stargardu
i powiatu porównawczego. Otwartość taką deklaruje 98,3 proc. badanych w Stargardzie Szczecińskim oraz 94,5 proc. w powiecie porównawczym. Jednak, w każdej
z badanych grup, otwartość ta wydaje się mieć inny charakter. Wśród uczestników
systemu stargardzkiego charakteryzuje się ona mniejszą intensywnością – tylko połowa (53,3 proc.) deklarowała, że bardzo dobrze czuje się w towarzystwie innych ludzi, podczas gdy w powiecie porównawczym stwierdziło tak trzy czwarte badanych
(74,5 proc.). Różnica ta, zdaje się w dużej mierze wynikać z odmiennych warunków
społecznych, w których znajdują się badane osoby. Respondenci z powiatu porównawczego to głównie mieszkańcy wsi, którzy utrzymują nieliczne relacje z ludźmi
i są „złaknieni” pozarodzinnych kontaktów społecznych. Badani ze Stargardu natomiast, to osoby, dla których kontakty zewnętrzne (w tym z innymi uczestnikami
w placówkach lub pracownikami w zakładzie aktywności zawodowej), oraz towarzystwo innych ludzi, stanowią codzienność, która nie jest pozbawiona różnorodnych (w tym nie zawsze pozwalających na dobre samopoczucie) problemów związanych z funkcjonowaniem w grupie.
Badane osoby, deklarujące, że wśród innych ludzi czują się bardzo dobrze uzasadniały to następująco: „Ja po prostu lubię ludzi i lubię towarzystwo”; „Można
porozmawiać, czegoś nowego się dowiedzieć”; „Można pożartować, pośmiać się,
porozmawiać”; „Bo mogę się wygadać”; „Mogę z kimś porozmawiać”; „Miła rozmowa”; „Dobrze się czuję”; „Bo lubię odwiedzać koleżanki, przyjaciół, kolegów”;
„Bo się pracuje, między ludzi się chodzi”; „Bo im pomagam”; „Dobrym kolegom
dobrze jest pomagać”; „Ja jestem taką osobą dość otwartą no i ważne jest to, że
jestem akceptowana, bo jak bym nie była akceptowana to pewnie bym się nie czuła
za dobrze”; „Bo są mili”; „Bo pomagają mi nieraz”; „Bo niektórzy mi pomagają,
jak gdzieś idę to się pytam gdzie dojść, gdzie pojechać”; „Bo nie nudzę się wtedy,
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mam zawsze zajęcie wtedy”; „Czasami mam wesołe dni, nieraz mam takie smutne,
zależy”.
Badani, którzy deklarowali, że w towarzystwie innych ludzi czują się średnio
lub źle przytaczali m.in. następujące tego powody: „Mam raczej dystans do osób,
których nie znam albo znam mniej”; „Nie mam zaufania do młodszych ode mnie”;
„Przez chorobę, ponieważ ataki pojawiają się często, inne osoby nie zawsze umieją
to zrozumieć”; „Zależy od tego, jacy ludzie”; „Kwestia przyzwyczajenia”; „Jestem
za bardzo nerwowy i niektórzy ludzie mnie denerwują”; „Dlatego, że obrażają mnie,
przezywają mnie, wolę się nie odzywać”.
O głębszym charakterze utrzymywanych przez osobę niepełnosprawną relacji
rodzinnych i środowiskowych (m.in. o odczuwaniu empatii i solidarności) świadczy
pomaganie innym. Jeżeli wynika z odczuwanej potrzeby, może być świadectwem
uspołecznienia i podmiotowości. Z kolei, nie pomaganie nikomu, może świadczyć
o społecznym i psychologicznym wykluczeniu. Wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” postawa pomagania innym występuje powszechnie, o wiele
częściej niż w przypadku badanych z powiatu porównawczego.

Tabela 75. Pomaganie innym
Czy pomaga Pan/Pani
innym ludziom?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo często pomagam

40,0

45,5

Czasami pomagam

58,3

23,6

Nie pomagam

1,7

30,9

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Pomaganie innym ludziom deklarowało 98,3 proc. badanych z grupy stargardz
kiej oraz 69,1 proc. w grupie porównawczej. Wśród badanych uczestników „systemu
stargardzkiego”, odsetek osób deklarujących, że nie pomagają innym był znikomy
i wynosił 1,7 proc. W grupie porównawczej był on o wiele większy, bo wynosił
30,9 proc.
Zapytani, na czym polega udzielana przez nich pomoc, badani odpowiadali m.in.:
„W pracy kolegom pomagam, jak ktoś nie daje rady”; „Tu w zakładzie, na przykład, jak się ktoś nie wyrabia, to podchodzę i pomagam. W domu sprzątam, myję
naczynia”; „Jak ktoś czegoś nie umie, no to mu pomagam. Tłumaczę mu jak to
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trzeba zrobić”; „Wytłumaczenie komuś jeżeli ktoś nie umie czegoś zrobić”; „Jeżeli
ktoś ma z czymś trudności, to staram się mu doradzić, jak mógłby to zrobić lepiej”;
„W domu, w sprzątaniu”; „Śmiecie wynieść czy coś”; „Opiekunom w mieszkalnictwie, na przykład szafkę przenieść”; „Coś zrobić, pomóc, przynieść”; „Jak
mają coś zrobić to ja przychodzę i pomagam np. przestawić coś czy coś innego
zrobić”; „W domu pomagam. Garnki pomyć”; „Pomagam sprzątać, odkurzam
i pranie robię”; „W zamiataniu, tutaj coś podnieść, przynieść”; „Mamie pomagam
bo jest niesprawna po wypadku, a to posprzątam czy zakupy zrobię”; „Mamie, jak
będę chciała. Bo nieraz to te same prośby mamy, to już mi się nudzi”; „Różnie, (…),
nieraz jest tak, że potrzeba to czy tamto zrobić, śmieci pomóc wynieść czy ktoś na
klatce jest chory to wtedy ja za niego biorę dyżur”; „Pomagam koleżankom, bo
trzeba zrobić sprzątanie w kuchni, i inne takie rzeczy”; „W pracy, poza pracą –
sąsiadce trzeba było ciężką torbę wnieść na górę, staram się być uprzejma”; „Jak
ktoś mnie o coś poprosi, to ja to robię, albo jeżeli sam widzę, że komuś jest ciężko, to też pomagam”; „Przeprowadzam na drugą stronę ulicy, pomagam kolegom
w mieszkalnictwie, msze zamawiam, wpłacam na Caritas”; „Starszym sąsiadom
(…), jak idą po zakupy to zawsze wychodzę i pomagam wnosić”; „Niektórym starszym torbę wezmę z zakupami, mamie”; „Jak trzeba coś w ogródku zrobić, skosić
trawę, wygrabić”; „Siostrze przy dzieciach”; „Kiedyś A. poprosił, żebym pomógł
mu i go ogolił, to pomogłem, bo jesteśmy jak rodzina”; „Przeprowadzki, remonty jak
ktoś prosi o pomoc to pomagam”.
Jakość życia jednostki jest bezpośrednio związana z charakterem jej relacji
z najbliższym otoczeniem społecznym, do którego zaliczana jest rodzina oraz grono bliskich znajomych i przyjaciół. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, te dwa środowiska odgrywają dużą rolę w kształtowaniu poczucia
bezpieczeństwa, afiliacji, pozytywnej samooceny oraz dążenia do samodzielności
i niezależności.

Tabela 76. Samopoczucie rodzinne
Jak się Pan/Pani czuje
w swojej rodzinie?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo dobrze

95,0

69,1

Średnio

3,3

23,6

Źle

0,0

5,5

Trudno powiedzieć

1,7

1,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.
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Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” deklarowali zdecydowanie lepsze
samopoczucie rodzinne niż badani z powiatu porównawczego. Bardzo dobre samopoczucie w swojej rodzinie deklarowało 95,0 proc. badanych z grupy stargardzkiej
i 69,1 proc. z grupy porównawczej. Wśród badanych ze Stargardu, nie było osób
deklarujących złe samopoczucie rodzinne. Wśród badanych z powiatu porównaw
czego takie samopoczucie deklarowało 5,5 proc.
Posiadanie znajomych i przyjaciół to pomost umożliwiający funkcjonowanie
jednostki w pozarodzinnych kręgach społecznych. W przypadku osoby niepełnosprawnej intelektualnie ten typ więzi ma szczególnie istotne znaczenie dla budowania poczucia własnej wartości. Oznacza bowiem, że pomimo posiadanej niepełnosprawności, można zostać zaakceptowanym przez osoby spoza najbliższej rodziny.

Tabela 77. Posiadanie bliskich znajomych i przyjaciół
Czy ma Pan/Pani bliskich
znajomych i przyjaciół?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Tak, mam

82,7

66,7

Nie, nie mam

16,0

33,3

Trudno powiedzieć

1,3

0,0

Badanych uczestników „systemu stargardzkiego” charakteryzowały szersze relacje ze znajomymi i przyjaciółmi, niż badanych z powiatu porównawczego. Posia
danie bliskich znajomych i przyjaciół zadeklarowało 82,7 proc. badanych z grupy stargardzkiej i 66,7 proc. badanych z grupy porównawczej. O braku znajomych
i przyjaciół, w Stargardzie informował co szósty badany, podczas gdy w powiecie
porównawczym - co trzeci.

Tabela 78. Prowadzenie korespondencji elektronicznej
Czy korzysta Pan/Pani
z poczty elektronicznej?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Tak

82,7

66,7

Nie

16,0

33,3

Trudno powiedzieć

1,3

0,0

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.
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W dzisiejszych czasach codzienne relacje interpersonalne utrzymywane są
w dwóch zasadniczych formach: bezpośredniej i elektronicznej. W ramach tej
drugiej, wymagającej zastosowania środków technicznych, duże znaczenie posiada korespondencja e-mailowa. Korzystanie z poczty elektronicznej, jako sposobu
utrzymywania kontaktów międzyludzkich, jest bardziej popularne wśród uczestników „systemu stargardzkiego”, niż wśród badanych z powiatu porównawczego.
Stosowanie tej formy deklaruje 28,0 proc. respondentów w Stargardzie Szczecińskim
i 12,3 proc. w powiecie porównawczym.
Innym ważnym sposobem utrzymywania relacji za pośrednictwem nowoczes
nych technologii jest korzystanie z telefonu komórkowego i wysyłanie SMS-ów.
Metoda ta jest również zdecydowanie bardziej popularna wśród uczestników „systemu stargardzkiego”. Posiadanie telefonu komórkowego deklaruje 96,7 proc. badanych w Stargardzie i 47,3 proc. w powiecie porównawczym. Natomiast wysyłanie
SMS-ów, odpowiednio: 80,0 proc. i 25,5 proc. respondentów.
Ogólny wskaźnik relacji interpersonalnych
W konstrukcji ogólnego wskaźnika relacji interpersonalnych wykorzystano pięć
wybranych wskaźników szczegółowych charakteryzujących ważne aspekty tych
relacji: odczuwanie samotności, samopoczucie rodzinne, posiadanie bliskich znajomych i przyjaciół, otwartość towarzyską oraz pomaganie innym. Wyliczona wartość
ogólnego wskaźnika relacji interpersonalnych dla grupy stargardzkiej wyniosła 4,19
(stan: dobry), natomiast dla grupy porównawczej 3,62 (stan: dobry minus). Konstrukcję oraz sposób wyliczenia wartości ogólnego wskaźnika relacji interpersonalnych przedstawiono w tabeli 79.
Stwierdzona różnica wartości ogólnego wskaźnika relacji interpersonalnych pomiędzy badanymi z grupy stargardzkiej i z grupy porównawczej jest istotna – wynosi 0,57 punktu. Powodów tej różnicy należy doszukiwać się przede wszystkim
w silnie „środowiskowym”, a nie tylko „rodzinnym”, charakterze egzystencji uczes
tników systemu stargardzkiego. Wśród większości badanych z grupy stargardzkiej
(68,3 proc.) poczucie samotności w ogóle nie występuje (w grupie porównawczej
40,0 proc.). Ich codzienna aktywność, jako pracowników ZAZ lub uczestników
WTZ i ŚDS, stwarza bowiem warunki do rozwoju nasyconych osobistymi treściami (wzajemnym zainteresowaniem, współpracą, możliwościami głębszej rozmowy
i ekspresji) stosunków z innymi. Podkreślić trzeba, że stosunki te polegają nie tylko
na stałym przebywaniu wśród ludzi, ale także na wspólnym byciu z ludźmi. Aktywność podstawowa jest więc podłożem kształtującym i podtrzymującym wiele znajomości, relacji koleżeńskich i przyjacielskich, którym nierzadko towarzyszy poczucie
troski i odpowiedzialności za innych.
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Wśród uzyskanych wyników badawczych dotyczących relacji interpersonal
nych, zwraca także uwagę znacznie lepsze samopoczucie rodzinne grupy stargardzkiej (bardzo dobre samopoczucie deklaruje 95,0 proc, podczas gdy w grupie porównawczej 69,1 proc.). Wydaje się to być w dużej mierze konsekwencją faktu,
że łatwiej jest zapewnić dobre samopoczucie osobom niepełnosprawnym w rodzi
nach, które – tak jak w Stargardzie Szczecińskim – uzyskują „zewnętrzne” wsparcie
w opiece nad osobą niepełnosprawną (np. w formie możliwości korzystania przez
podopiecznego z ŚDS i WTZ). Jeszcze łatwiej osiągnąć dobre samopoczucie rodzinne może osoba niepełnosprawna, która pracuje i zarabia. Takiego „zewnętrznego”
wsparcia nie otrzymują rodziny z powiatu porównawczego (w grupie porównawczej
z placówek korzysta tylko 40,0 proc. badanych).
Wspomniano wcześniej, że osoby niepełnosprawne intelektualnie bardzo często
przejawiają naturalną ufność oraz zainteresowanie nawiązywaniem i utrzymywa
niem relacji społecznych. Uzyskane dane empiryczne zwracają uwagę, że owe
naturalne skłonności zdecydowanie pełniej mogą przejawiać się w małej społeczności wiejskiej. Opisywane w udzielanych wywiadach przeżycia i doświadczenia
pokazują, że w realiach miejskich „prospołeczne skłonności” mogą narażać osoby
niepełnosprawne intelektualnie na różnego rodzaju przykrości i niebezpieczeństwa.
Dlatego też samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w dużym mieście
wymaga nauczenia jej „samokontroli” wspomnianych skłonności w imię zachowa
nia własnego bezpieczeństwa lub też nie narażania jej na ryzyko wykorzystania seksualnego, kradzieży lub oszustwa. Uczestnicy „systemu stargardzkiego” uczeni są
zatem ostrożności i dystansu wobec obcych. Jednak, w przypadku niektórych osób,
wyuczona postawa dystansu może też stać się barierą w rozwijaniu kontaktów społecznych.

Posiadanie
bliskich
znajomych
i przyjaciół

Samopoczucie
rodzinne:
w swojej rodzinie czuje się

Odczuwanie
samotności

Relacje inter
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1,3
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1,7

0,0

3,3

95,0

0,0
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26,7
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0,0

33,3

66,7

1,8

5,5
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69,1

7,3

9,1

43,6
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z powiatu
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czego

Rozkład odpowiedzi
w próbie (w proc.)

413,5

484,9

421,6
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z powiatu
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czego

Suma punktów
w próbie

Tabela 79. Konstrukcja i wyliczenie ogólnego wskaźnika relacji interpersonalnych
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Ogólny
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4.5 / SAMOSTANOWIENIE
Wśród zapisanych w Konwencji ONZ podstawowych zasad, zgodnie z którymi
we współczesnym świecie powinny być traktowane osoby niepełnosprawne, wymienia się poszanowanie godności osobistej i indywidualnej autonomii, w tym
swobody dokonywania własnych wyborów i poszanowania niezależności jednostki.
Nowoczesne podejście do niepełnosprawności, zwraca uwagę na powinność respektowania autonomii osób niepełnosprawnych, w tym jej niezwykle ważnego aspektu
– samodecydowania. Dzięki terapii kształtującej samoświadomość – także celów
i potrzeb, u osób niepełnosprawnych intelektualnie rozwija się pragnienie decydowa
nia o sprawach dotyczących ich życia, np.: co robić, w co się ubierać, z kim się
spotykać, co kupować, gdzie i jak mieszkać? To zwykły sposób myślenia każdego
człowieka. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są w stanie, przy niewielkim
wsparciu, żyć zgodnie ze swoimi pragnieniami. Zasadniczą rolę w tworzeniu im
warunków do samodzielnego decydowania odgrywa najbliższe otoczenie: rodzina,
społeczność w której żyją, szkoła, placówki rehabilitacyjne oraz środowisko pracy.
Samodecydowanie to aspekt autonomii – szerszego i złożonego zagadnienia odzwierciedlającego wieloczynnikową zależność egzystencji jednostki. Wyniki przeprowadzonego badania ukazały tę złożoność. Na przykład to, że samodzielne decydowanie przez osobę niepełnosprawną o własnym zachowaniu i wyborach musi
być rozpatrywane w powiązaniu z jej podstawową aktywnością życiową. Ma ono
bowiem inną „naturę” w przypadku osoby pracującej lub systematycznie uczestniczącej w zajęciach rehabilitacyjnych, a inną w przypadku osoby biernie spędzającej
czas w środowisku domowym. Okazuje się, że osoba pasywna, która nie ma zbyt dużego pola do decydowania, może mieć silniejsze poczucie samodecydowania, aniżeli
osoba aktywna, która podejmując role społeczne zmuszona jest podporządkowywać
się np. wymogom środowiska pracy lub placówki rehabilitacyjnej, czyli poleceniom
przełożonych, regułom współpracy w zespole, obowiązującym przepisom.
Badanie pokazało duże rozbieżności pomiędzy ogólnym i szczegółowymi wymiarami poczucia samodecydowania. Wśród badanych, ogólne poczucie samodecydowania było wysokie. Wśród respondentów z powiatu porównawczego aż 87,4
proc. stwierdziło, że zawsze może decydować o tym, co robi, natomiast wśród
badanych uczestników „systemu stargardzkiego opinię taką wyraziło 78,3 proc.
Bardziej szczegółowa analiza ukazała jednak o wiele większy zakres autonomii
w codziennym życiu uczestników „sytemu stargardzkiego”.
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Tabela 80. Możliwość samodecydowania
Czy może Pan/Pani sam/a
decydować o tym co robi?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Zawsze mogę

78,3

87,4

Czasami mogę

20,0

7,2

Nie mogę

1,7

3,6

Trudno powiedzieć

0,0

1,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Ważnym wymiarem niezależności osoby niepełnosprawnej intelektualnie jest
swobodne dysponowanie mieszkaniem, czyli możliwość opuszczania go i powrotu
do niego według własnego uznania. Działania te wymagają posiadania własnych
kluczy do lokalu. Prawie wszyscy uczestnicy „systemu stargardzkiego” samodzielnie poruszający się poza domem dysponowali własnymi kluczami do mieszkania
(93,3 proc.). W grupie badanych z powiatu porównawczego takie możliwości posiadało dwie trzecie badanych (69,1 proc.).

Tabela 81. Posiadanie swoich kluczy i zapraszanie znajomych
Czy ma Pan/Pani własne
klucze do mieszkania?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Tak

93,3

69,1

Nie

6,7

29,1

Trudno powiedzieć

0,0

1,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

O swobodnym dysponowaniu mieszkaniem świadczy również możliwość zapraszania do niego i przyjmowania w nim znajomych. Możliwość taką potwierdziło 95,0 proc badanych ze Stargardu Szczecińskiego, w tym 56,6 proc. stwierdziło,
że może to czynić zawsze, gdy ma na to ochotę, 26,7 proc., że może zapraszać znajomych podczas obecności rodziców lub opiekunów, a 11,7 proc., że może to robić
pod warunkiem wcześniejszego ustalenia tego z opiekunami. W grupie badanych
z powiatu porównawczego takie możliwości posiadało 66,3 proc. badanych,
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w tym 61,8 proc. stwierdziło, że może to czynić zawsze, gdy ma na to ochotę,
a 5,5 proc. że może zapraszać innych ludzi do mieszkania w czasie, gdy ktoś jeszcze
będzie w domu. Co piąty badany z grupy porównawczej (21,8 proc.), stwierdził,
że nie może sam zapraszać i przyjmować znajomych. W grupie stargardzkiej deklarację taką złożyło 5,0 proc. badanych.

Tabela 82. Możliwość zapraszania znajomych
Czy może Pan/Pani sam/a
zapraszać i przyjmować
znajomych?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Tak – zawsze, gdy mam
na to ochotę

56,6

61,8

Tak – ale muszę
to uzgodnić z rodzicami/
opiekunami

11,7

0,0

Tak – ale zgodnie z obowią
zującym regulaminem

0,0

0,0

Tak – pod warunkiem,
że ktoś jeszcze
będzie w domu

26,7

5,5

Nie mogę

5,0

21,8

Trudno powiedzieć

0,0

10,9

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Istotnym wymiarem samostanowienia jest możliwość samodzielnego podej
mowania decyzji konsumenckich. W niniejszym badaniu interesowano się tym zagadnieniem w odniesieniu do zakupu ubrań i obuwia. W tej kwestii osoby niepełnosprawne dość często mają wyraziste preferencje, ceniąc zwłaszcza wygodę, estetykę
i modny wygląd swego ubioru. O stopniu respektowania tych preferencji decyduje
przede wszystkim postawa rodziców i opiekunów.
Deklarowany poziom samodzielności przy podejmowaniu decyzji dotyczących
zakupu ubrań i obuwia, w obu badanych grupach był podobny i dotyczył co drugiego respondenta. W grupie badanych uczestników „systemu stargardzkiego” odsetek takich deklaracji wynosił 55,0 proc. (w tym 25,0 proc. badanych stwierdziło, że zawsze sami decydują o wyborze kupowanych ubrań i butów, a 30,0 proc.,
że decydują czasami). W grupie badanych w powiecie porównawczym odsetek
takich deklaracji wynosił 47,3 proc. (w tym 29,1 proc. badanych oświadczyło,
że zawsze sami decydują o wyborze kupowanych ubrań i butów, a 18,2 proc., że robią
to czasami).

Efektywność „systemu stargardzkiego” – ustalenia ewaluacyjne

243

Tabela 83. Podejmowanie decyzji konsumenckich
Czy sam/a Pan/Pani
wybiera ubrania i buty
w sklepie?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Zawsze sam/a wybieram

25,0

29,1

Czasami sam/a wybieram

30,0

18,2

Nie wybieram sam/a

45,0

50,9

Trudno powiedzieć

0,0

1,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Innym ważnym wymiarem samostanowienia jest możliwość samodzielnego
dysponowania pieniędzmi. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną
bywa ona jednak ograniczana i to z różnych powodów – m.in.: kondycji finansowej,
zdolności rozumienia wartości pieniądza oraz umiejętności liczenia. Ograniczenia te
mogą wynikać także z postaw rodziców i opiekunów.
Deklarowany poziom samodzielności w dysponowaniu pieniędzmi był wyższy
w grupie badanych uczestników „systemu stargardzkiego”, wśród których odsetek takich deklaracji wynosił 80,1 proc., (w tym 31,7 proc. badanych stwierdzało,
że zawsze sami decydują na co wydać pieniądze, a 48,4 proc., że decydują czasami).
W grupie badanych w powiecie porównawczym odsetek takich deklaracji wynosił 52,7 proc., (w tym 41,8 proc. badanych twierdziło, że zawsze sami decydują
na co wydać pieniądze, a 10,9 proc., że robią to czasami). O tym, na co wydawać pieniądze, nigdy nie decydował co piąty badany w Stargardzie Szczecińskim
(20,0 proc.) i prawie co drugi badany z powiatu porównawczego (43,6 proc.).

Tabela 84. Możliwość dysponowania pieniędzmi
Czy sam/a Pan/Pani
decyduje na co wydać
pieniądze?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Zawsze sam/a decyduję

31,7

41,8

Czasami sam/a decyduję

48,4

10,9

Nie decyduję sam

20,0

43,6

Trudno powiedzieć

0,0

3,6

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.
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Za szczególny aspekt autonomii osób niepełnosprawnych uznać można korzystanie przez nie z używek. W roztropnym korzystaniu z niektórych używek
należy widzieć przejaw dążenia osoby niepełnosprawnej do podobnego, jak oso
by pełnosprawne, korzystania z uroków życia. Realnym zagrożeniem są jednak
uzależnienia. I tutaj zwraca się uwagę, że osoby niepełnosprawne intelektualnie
są szczególnie na nie podatne, co wynika z niskiego poziomu myślenia przyczynowo-skutkowego, wzmożonej impulsywności, nadmiernej ufności, subiektywnie słabej pozycji w relacjach interpersonalnych i chęci uzyskiwania akceptacji społecznej.
Palenie papierosów, nawet w niewielkiej ilości, jest w świetle współczesnej wiedzy medycznej bardzo groźne dla zdrowia. Wśród uczestników „systemu stargardzkiego” papierosy palił co dziesiąty badany (10,0 proc.), podczas gdy
w powiecie porównawczym co trzeci (32,7 proc.).

Tabela 85. Palenie papierosów
Czy pali Pan/Pani
papierosy?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Tak

10,0

32,7

Nie

90,0

65,5

Nie dotyczy

0,0

1,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

O wiele bardziej popularne wśród uczestników „systemu stargardzkiego”
było umiarkowane picie alkoholu - co deklarował częściej niż co drugi badany
(56,7 proc.), podczas gdy w powiecie porównawczym co czwarty (25,5 proc). Spożycie alkoholu w grupie stargardzkiej polega na okazjonalnym piciu niewielkich ilości
piwa lub wina. Wśród spożywających alkohol w Stargardzie, kilka osób podkreślało
„weekendowy styl picia” tych trunków. Wśród badanych w powiecie porównaw
czym stwierdzono jeden przypadek codziennego picia alkoholu.
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Tabela 86. Picie alkoholu
Czy pije Pan/Pani alkohol?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Tak

56,7

25,5

Nie

43,3

72,7

Nie dotyczy

0,0

1,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Ogólny wskaźnik samostanowienia
W konstrukcji ogólnego wskaźnika samostanowienia wykorzystano pięć wybranych wskaźników szczegółowych charakteryzujących jego ważne wymiary: poczucie samodecydowania, posiadanie kluczy do mieszkania, możliwość zapraszania
i przyjmowania znajomych, możliwość dysponowania pieniędzmi oraz podejmowa
nie decyzji konsumenckich.
Wyliczona wartość ogólnego wskaźnika samostanowienia dla grupy stargardz
kiej wyniosła 3,67 (stan: dobry minus), natomiast dla grupy porównawczej 3,14
(stan: dostateczny). Konstrukcję oraz sposób wyliczenia wartości ogólnego samostanowienia dla badanych grup przedstawiono w tabeli 87.
Stwierdzona różnica wartości ogólnego wskaźnika samostanowienia pomiędzy badanymi grupami jest znaczna – wynosi 0,53 punktu na korzyść grupy stargardzkiej. W przypadku grupy porównawczej, względnie niska wartość ogólnego
wskaźnika samostanowienia (3,14) zasadniczo odbiega od bardzo wysokiej wartości
szczegółowego wskaźnika subiektywnego poczucia samostanowienia (4,59). Wyjaśniając tę rozbieżność należy wziąć pod uwagę, że owo subiektywne samopoczucie
może odzwierciedlać „swobodny” (tj. nie ujęty w ramy zewnętrznych oczekiwań narzucanych przez podstawową aktywność życiową) tryb życia większości badanych
z powiatu porównawczego. Jednocześnie, analiza szczegółowych wymiarów sytuacji życiowej wykazuje, że zjawisko ograniczenia autonomii dotyka silniej badanych z grupy porównawczej, niż badanych z grupy stargardzkiej (o czym świadczą
m.in. wyższe w tej grupie odsetki osób nie posiadających swoich kluczy do mieszkania, nie mogących zapraszać znajomych do domu lub nie decydujących w sprawie
wydawania pieniędzy). Na wyraźnie wyższy stopień samostanowienia uczestników
systemu stargardzkiego wpływają zwłaszcza dwa czynniki: lepsza sytuacja dochodowa (w tym posiadanie przez pracowników ZAZ własnych zarobków), a także ich
lepsza sytuacja mieszkaniowa (wysoki odsetek mieszkających samodzielnie).

Czy może
sam(a)
zapraszać
i przyjmować znajomych?

5

3

3

0

0

Tak, ale musi
to uzgodnić
z rodzicami
/ opiekunami

Tak, pod warun
kiem, że ktoś
będzie w domu

Nie może

Trudno
powiedzieć

0

Trudno
powiedzieć

Tak zawsze gdy
ma na to ochotę

0

Nie

0

Trudno
powiedzieć

5

0

Nie może

Tak

3

Czasami może

Czy posiada
własne
klucze do
mieszkania?

5

Zawsze może

Czy może
decydować
o tym
co robi ?

Przypi
sana
punktacja

Skala wskaźnika
szczegółowego

0,0

5,0

26,7

11,7

56,6

0,0

6,7

93,3

0,0

1,7

20,0

78,3

star
gardzkiej

10,9

21,8

5,5

0,0

61,8

1,8

29,1

69,1

1,8

3,6

7,2

87,4

z powiatu
porównaw
czego

Rozkład odpowiedzi
w próbie (w proc.)

398,1

466,5

451,5

325,5

345,5

458,6

z powiatu
star
porównaw
gardzkiej
czego

Suma punktów
w próbie

Konstrukcja i wyliczenie ogólnego wskaźnika samostanowienia

Samosta
nowienie
– wskaźniki
szczegółowe

Tabela 87.

3,98

4,67

4,52

star
gardzkiej

3,26

3,46

4,59

z powiatu
porównaw
czego

Wartość wskaźnika
w próbie

dobry

bardzo
dobry
minus

dobry
plus

star
gardzkiej

dosta
teczny

dosta
teczny
plus

bardzo
dobry
minus

z powiatu
porównaw
czego

Klasyfikacja wskaźnika
dla próby
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Ogólny
wskaźnik
samo
stanowienia

Czy sam(a)
wybiera
ubrania
i buty
w sklepie?

Czy sam(a)
decyduje
na co wydać
pieniądze?

0

Trudno
powiedzieć

x

0

Nie wybiera
sam(a)

x

3

0

Trudno
powiedzieć

Czasami
wybiera sam(a)

0

Nie decyduje
sam(a)

5

3

Czasami decyduje sam(a)

Zawsze wybiera
sam(a)

5

Zawsze decyduje sam(a)

x

0,0

45,0

30,0

25,0

0,0

20,0

48,4

31,7

x

1,8

50,9

18,2

29,1

3,6

43,6

10,9

41,8

1834,8/5
=366,9

215,0

303,7

1571,7/5
=314,3

200,1

241,7

3,67

2,15

3,04

3,14

2,00

2,42

dobry
minus

niedostateczny

dostateczny
plus

dostate
czny

niedostateczny

niedostateczny
plus
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4.6 / INTEGRACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Dla jakości życia osób niepełnoprawnych intelektualnie wyjątkowo duże znacze
nie mają kontakty i partycypacja w szerszym, tj. pozarodzinnym środowisku społecznym, w którym żyją. Środowisko to ma wymiar sąsiedzki, towarzyski, lokalny,
parafialny itp. Kontakty z nim są ważną potrzebą każdego człowieka. W jej zaspokajaniu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną napotykają jednak na wiele
barier. Widoczny jest dystans społeczny wobec tych osób. Wynika on z niskiego
stanu wiedzy o niepełnosprawności intelektualnej, z odczuwanego lęku i trudności
w nawiązaniu kontaktu z osobami z tym rodzajem niepełnosprawności110.2Nierzad
kie są też przypadki dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w sytuacjach publicznych. To z kolei, wywołuje negatywną postawę rodziny (opiekunów),
która chroniąc osobę niepełnosprawną przed traumatycznymi doświadczeniami redukuje jej kontakty społeczne. Ograniczenie relacji z innymi ludźmi i przebywanie
wyłącznie w rodzinnym środowisku, stanowią z kolei przeszkodę w społecznym
rozwoju osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Nie znajduje ona bowiem okazji ani
do nauczenia się i zrozumienia wymagań stawianych przez otoczenie zewnętrzne,
ani do nabycia umiejętności trafnej oceny rzeczywistości. Uważa się, że w procesie pogłębiania integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem,
zasadniczą rolę odgrywa zmiana czynników społecznych, takich jak: obowiązujące
w społecznościach i środowiskach normy, rozwiązania instytucjonalne, rozpowszechnione postawy, przyjęte zwyczaje, wierzenia, stosowane praktyki wychowawcze, stereotypy i uprzedzenia.
Ustalając w przeprowadzonej ewaluacji sytuację badanych w obszarze integracji
i partycypacji społecznej, wzięto pod uwagę takie zagadnienia, jak: udział w życiu środowiska (traktowanie przez sąsiadów, udział w uroczystościach i imprezach,
korzystanie z wyjazdów turystycznych, uczęszczanie do kościoła, przypadki złego
traktowania) oraz korzystanie z praw i zasobów społecznych (na przykładzie: realizacji prawa wyborczego, korzystania z banku i dostępu do nowoczesnych narzędzi
komunikacji, tj. telefonii komórkowej i Internetu).

Ostrowska A., Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych,
w: Gustavsson A., Zakrzewska-Manterys E. (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Wydawnic
two „Żak”, Warszawa 1997; Kościelak R., Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych
umysłowo, WSiP, Warszawa 1996
110
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Udział w życiu środowiska
Ważną rolę w codziennym życiu osoby niepełnosprawnej odgrywa środowisko sąsiedzkie. Sąsiedztwo życzliwe i uprzejme, umożliwiające wzajemne świadczenie
pomocy, jest ważnym czynnikiem sprzyjającym integracji i partycypacji społecznej
tych osób. W przeprowadzonym badaniu uwzględnione zostały trzy typy możliwych
relacji sąsiedzkich: nacechowane pozytywnie, neutralnie oraz negatywnie. W świetle wykonanego pomiaru, w obu grupach badanych ich relacje z sąsiadami układały się podobnie – atrybutem typowej relacji była neutralna poprawność (dotyczyła
ona ponad połowy badanych). Ponad 20 proc. badanych postrzegało swoje relacje
sąsiedzkie jako bardzo dobre. Na negatywny stosunek sąsiadów wobec siebie wskazywał co dziesiąty badany.

Tabela 88. Traktowanie przez sąsiadów
Jak traktują Pana/Panią
sąsiedzi?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo dobrze

26,7

21,8

Dobrze

58,3

56,4

Źle

10,0

10,9

Trudno powiedzieć

0,0

7,3

Nie mam / nie znam sąsiadów

5,0

3,6

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Istotnym przejawem integracji i partycypacji społecznej osób z niepeł
nosprawnością intelektualną jest ich udział w różnych formach życia środowiskowe
go, m.in. w uroczystościach i imprezach. W świetle danych badawczych, pod tym
względem uczestnicy „systemu stargardzkiego” osiągnęli znacznie wyższy stopień
środowiskowego włączenia niż osoby niepełnosprawne z powiatu porównawczego.
W grupie stargardzkiej, udział w uroczystościach i imprezach deklarowała zdecydowana większość badanych (90,7 proc., w tym 24,0 proc. udział bardzo częsty),
podczas gdy w grupie porównawczej potwierdził to co trzeci badany (35,2 proc.,
w tym 12,0 proc. bardzo częsty udział). W uroczystościach i imprezach w ogóle
nie brał udziału tylko co dziesiąty badanych uczestnik „systemu stargardzkiego”
(9,3 proc.) i dwie trzecie respondentów z powiatu porównawczego (64,8 proc.).
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Tabela 89. Udział w uroczystościach i imprezach
Czy bierze Pan/Pani udział
w jakichś uroczystościach
i imprezach?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Bardzo często

24,0

12,3

Czasami

66,7

22,9

Nie biorę

9,3

61,3

Trudno powiedzieć

0,0

3,5

Najpopularniejsze było uczestnictwo w spotkaniach imieninowo-urodzinowych,
rodzinnych i organizowanych w placówce rehabilitacyjnej. Z punktu widzenia integracji społecznej bardzo ważny jest także udział osób niepełnosprawnych w imprezach masowych – ich bywalcami częściej byli uczestnicy „systemu stargardzkiego”.

Tabela 90. Udział w uroczystościach i imprezach wg. ich rodzaju
Jakie to są uroczystości
i imprezy?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Imieninowo-urodzinowe

69,3

0,0

Rodzinne

68,0

7,0

Towarzyskie

37,3

0,0

Środowiskowe w Kole,
WTZ, ZAZ, ŚDS

53,3

10,5

Sportowe (mecze, zawody)

24,0

12,3

Kulturalne (koncerty, przedstawienia teatralne, festyny)

56,0

28,1

Nie biorę udziału

9,3

61,3

Za ważny wskaźnik integracji i partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych uznać można stopień korzystania przez te osoby z atrakcji życiowych, do
których zalicza się m.in. wyjazdy turystyczne. Wycieczki krajoznawcze rozszerzają horyzonty poznawcze i wyobraźnię, dostarczają nowych wrażeń, oswajają
z nieoczekiwanymi zdarzeniami (przygodami), a także uczą bezpiecznych zachowań, samodzielności, kreatywności w rozwiązywaniu problemów, samodyscypliny, odpowiedzialności i wzajemnej pomocy. Sprzyjają również nawiązywaniu no
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wych kontaktów towarzyskich. Już samo przygotowanie do wyjazdu przyczynia
się do kształtowania przedsiębiorczości, gospodarności i zaradności. Kontakt
z naturą, pięknym krajobrazem i zabytkami rozwija wrażliwość estetyczną, wzbogaca przeżycia i doznania. Turystyka stwarza także możliwości sprawdzenia samego
siebie. Podstawowymi barierami w wykorzystywaniu turystyki w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie są jednak jej koszty (możliwości finansowania wyjazdów są bardzo ograniczone z racji trudnej sytuacji materialnej osób
niepełnosprawnych), a także brak odpowiednio przygotowanych i doświadczonych
opiekunów oraz osób wspierających.

Tabela 91. Wyjazdy na wycieczki
Czy jeździ Pan/Pani
na wycieczki?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Tak

89,3

47,4

Nie

10,7

52,6

Trudno powiedzieć

0,0

0,0

Jakie to są wycieczki /
wyjazdy?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)*

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)*

Wyjazdy turystyczne z pracy

36,0

0,0

Wyjazdy z placówką
(WTZ, ŚDS)

40,0

22,8

Pielgrzymki / wycieczki
religijne

10,7

10,5

Wyjazdy turystyczne
z rodziną

52,0

10,5

Wyjazdy turystyczne
z grupą znajomych

2,7

0,0

Inne wyjazdy

12,0

5,2

Tabela 92. Rodzaje wycieczek

* Odsetki nie sumują się do 100,0 ponieważ część badanych korzystała z kilku rodzajów wycieczek.
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Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” wyjeżdżali na wycieczki zdecydowanie częściej (89,3 proc.), niż badani z powiatu porównawczego (47,4 proc.).
Z ustaleń badawczych wynika, że w korzystaniu przez osoby niepełnosprawne z tej
formy aktywności bardzo ważną (organizacyjną) rolę odgrywają placówki rehabilitacyjne, Koło PSOUU w Stargardzie Szczecińskim i zakład aktywności zawodowej.
Za ważną formę uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego uznawane jest
uczęszczanie do kościoła. Zwyczaj ten jest powszechny zarówno wśród badanych
uczestników „systemu stargardzkiego” (90,6 proc.), jak i w powiecie porównaw
czym (87,7 proc.). Do kościoła nie uczęszczał co dziesiąty badany.

Tabela 93. Uczęszczanie do kościoła
Czy chodzi Pan/Pani
do kościoła
(lub innej świątyni)?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Bardzo często

41,3

42,1

Czasami

49,4

45,6

Nie chodzę

9,3

10,5

Trudno powiedzieć

0,0

1,8

Przejawem zakłóceń w procesie społecznego funkcjonowania oraz integracji
społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie są przypadki złego ich trakto
wania. Z przeprowadzonego badania wynika, że dochodziło do nich w rodzinie,
w miejscach zamieszkania i pracy oraz społeczności lokalnej. Analizując skalę tego
zjawiska należy brać pod uwagę rodzaj zamieszkiwanego środowiska, a także charakter i strukturę aktywności życiowej osób niepełnosprawnych oraz intensywność
związanych z nią kontaktów interpersonalnych.
Przypadki złego traktowania sygnalizowane były częściej przez badanych uczes
tników „systemu stargardzkiego” (42,6 proc.), niż przez badanych z powiatu porównawczego (33,4 proc.).
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Tabela 94. Przypadki złego traktowania
Czy zdarza się, że ktoś Pana/
Panią źle traktuje?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Bardzo często

9,3

3,5

Czasami

33,3

29,9

Nie zdarza się

57,3

63,1

Trudno powiedzieć

0,0

3,5

Analiza odpowiedzi na temat przejawów złego traktowania wykazała, że część
z nich dotyczyła relacji koleżeńskich, w tym w środowisku pracy lub placówkach
rehabilitacyjnych (przykładowe wypowiedzi respondentów: „Kolega mi dokucza”;
„Kolega brzydko do mnie mówi, nieraz mnie obrazi”; „Mam wadę wymowy i się
nabijają”;). Ale zgłaszane były także, zwłaszcza przez badanych w Stargardzie,
przypadki niewłaściwego traktowania przez obce osoby („Wyzywają mnie”; „Śmieją się jak widzą, że ja się chwieję, potykam, zapominam…”; „Przepychanki, głupie odzywki do mnie”; „Jak mam atak, ludzie nie rozumieją tego co mi się dzieje
i odsuwają się ode mnie”). Czasami także sygnalizowane były przypadki złego traktowania przez członków najbliższej rodziny („Krzyczą na mnie nieraz”).
Korzystanie z praw i dóbr społecznych
W ramach nowoczesnej polityki społecznej, podejście do osoby niepełnosprawnej
oparte jest na respektowaniu jej praw jako człowieka i propaguje pełne jej uczestnic
two w życiu publicznym. Zgodnie z tym podejściem, osobie z niepełnosprawnością
intelektualną przysługują dokładnie te same prawa i swobody, co każdej jednostce
ludzkiej, zaś dyskryminowanie jej ze względu na niepełnosprawność jest wykro
czeniem przeciwko godności i wartości człowieka. Istotnymi przyczynami dyskryminacji osób z tym rodzajem niepełnosprawności są bariery prawne, środowiskowe
i mentalne. Ich usunięcie wymaga zmian w przepisach prawnych, a także przebudowy infrastruktury i funkcjonowania środowiska oraz przemian świadomości
społecznej. Ważnym wymiarem analizy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie jest zatem skala ich dyskryminacji w korzystaniu z obowiązujących powszechnie praw i udostępnianych przez społeczeństwo zasobów.
Jednym z podstawowych praw obywatelskich jest prawo wyborcze. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie formułowany jest stereotypowy
pogląd, że jest to dla nich prawo mało istotne z uwagi na niezdolność rozpoznawa-
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nia sytuacji politycznej oraz silnie ograniczoną możliwość dokonywania racjonalnych wyborów. Tymczasem, akt wyborczy ma duże znaczenie dla większości osób
niepełnosprawnych intelektualnie, które obserwują życie publiczne i mają swoje
poglądy. Udział w wyborach jest bodźcem do rozwijania przez nie zainteresowań
zagadnieniami publicznymi, buduje w nich społeczną tożsamość, pozwala wypełnić
przynależną osobie dorosłej rolę obywatela. Dlatego właśnie ważne jest, aby osoby
niepełnosprawne intelektualnie mogły uzyskiwać niezbędną wiedzę oraz koniecz
ne wsparcie w spełnianiu podstawowego obowiązku obywatela demokratycznego
państwa.

Tabela 95. Udział w wyborach
Czy bierze Pan/Pani udział
w wyborach?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Zawsze

68,0

43,9

Czasami

18,7

8,7

Nie biorę

13,3

45,6

Trudno powiedzieć

0,0

1,8

Jak wykazało przeprowadzone badanie, aktywność wyborcza uczestników „systemu stargardzkiego” jest o wiele wyższa, niż osób niepełnosprawnych w powiecie porównawczym. W wyborach brała udział zdecydowana większość badanych
w Stargardzie Szczecińskim (86,7 proc., w tym 68,0 proc. zawsze), podczas gdy
w powiecie porównawczym tylko połowa respondentów (52,6 proc., w tym 43,9 proc.
zawsze). Blisko połowa badanych z powiatu porównawczego nigdy nie brała udziału w wyborach (w grupie stargardzkiej 13,3 proc.).
Ważnym warunkiem normalnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie jest korzystanie z usług bankowych.

Tabela 96. Korzystanie z banku
Gdzie Pan/Pani przechowu
je swoje pieniądze?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(31 = 100,0%)

W banku

52,6

6,5

Nie w banku

45,6

87,0

Trudno powiedzieć

1,8

6,5

* Pytanie dotyczyło osób, które zadeklarowały, że mają swoje pieniądze.
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Posiadanie rachunku bankowego jest niezbędne w przypadku osób zatrudnionych. Dostęp osób niepełnosprawnych intelektualnie do tej usługi utrudniany jest
przez takie bariery, jak: brak stałego dochodu, ograniczone umiejętności rozumienia wartości i liczenia pieniędzy oraz brak wsparcia w zakresie załatwiania spraw
w placówkach bankowych, przez Internet lub z użyciem bankomatu. Wyniki przeprowadzonego badania dowodzą, że ograniczenia osób niepełnosprawnych intelektualnie dotyczące użytkowania konta bankowego mogą być skutecznie redukowane.
Istnieją więc sposoby bezpiecznego korzystania przez te osoby z usług bankowych.
Wśród uczestników „systemu stargardzkiego”, którzy zadeklarowali, że mają
swoje pieniądze, połowa korzystała z konta bankowego (52,6 proc.). W powiecie porównawczym korzystanie z tej usługi przez osoby dysponujące swoimi pieniędzmi
miało charakter marginalny (6,5 proc.).
Charakterystyczny dla współczesnego świata szybki postęp technologiczny
przynosi nowe problemy, ale też i nowe rozwiązania dotyczące integracji i partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jednym z takich problemów jest udostępnienie tej grupie nowych technologii komunikacyjnych, zwiększających ich
samodzielność, aktywność i udział w życiu społecznym. Problem ten ma aspekty
finansowe (możliwość zakupu), ale wiązać się z nim mogą również zagadnienia
samodzielności (umiejętność sprawnego i odpowiedzialnego korzystania) oraz samostanowienia (przykładem mogą być: zakaz używania telefonów komórkowych
w niektórych placówkach lub brak zgody opiekunów na posiadanie aparatu).
Wśród uczestników „systemu stargardzkiego” stwierdzono o wiele większe zaawansowanie w korzystaniu z telefonii komórkowej. Badani z grupy stargardzkiej
dwukrotnie częściej dysponowali własnym telefonem (96,7 proc.), niż badani z powiatu porównawczego (47,3 proc.). Z funkcji wysyłania SMS-ów korzystała zdecydowana większość badanych w Stargardzie Szczecińskim (80,0 proc.). Wśród badanych z powiatu porównawczego SMS-y wysyłała co czwarta osoba (25,5 proc.).

Tabela 97. Korzystanie z telefonu komórkowego i wysyłanie SMS-ów
Czy ma Pan/Pani swój
telefon komórkowy?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Tak

96,7

47,3

Nie

3,3

49,1

Trudno powiedzieć

0,0

3,6

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.
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Tabela 98. Wysyłanie SMS-ów
Czy wysyła Pan/Pani
SMS-y?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Tak

80,0

25,5

Nie

16,7

21,8

Nie dotyczy

3,3

52,7

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Ważnym zasobem cywilizacyjnym współczesnych społeczeństw jest Internet.
Jest to wszechstronne medium udostępniające informacje (wiedzę), radio i telewizję, różnego rodzaju komunikatory, jak również umożliwiające korzystanie z usług
(zakupy, bankowość elektroniczna) oraz rozrywki (gry on-line, archiwa filmowe,
muzyczne i graficzne itp.).
Różnice w dostępie do Internetu traktowane są dzisiaj jako ważny przejaw
niesprawiedliwości i dyskryminacji społecznej. Najważniejsze bariery występujące w korzystaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną z Internetu wynikają
z problemów finansowych ograniczających możliwość nabycia sprzętu kompute
rowego i dostępu do sieci oraz z braku umiejętności samodzielnej obsługi komputera i jego oprogramowania. Umiejętność tę opanowało 73,3 proc., badanych uczes
tników „systemu stargardzkiego” (z wyłączeniem osób z najgłębszym stopniem
upośledzenia) i 32,7 proc badanych z powiatu porównawczego.

Tabela 99. Korzystanie z Internetu
Co Pan/Pani robi
na komputerze?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60= 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Korzystam z poczty elektronicznej

35,0

7,3

Korzystam z komunikatorów

20,0

1,8

Szukam informacji w Internecie

48,3

5,5

Korzystam z portali
społecznościowych

11,7

0,0

Nie korzysta z Internetu

41,7

87,3

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.
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Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” nieporównanie częściej korzystali z Internetu (58,3 proc.), niż badani z powiatu porównawczego (12,7 proc.).
Ma to ważkie konsekwencje m.in. z punktu widzenia rozwoju osobistego. Możliwość wyszukiwania różnych informacji w Internecie daje poczucie pełniejszego
włączenia w życie społeczne. Z możliwości tej korzystało 48,3 proc. badanych
w Stargardzie Szczecińskim i zaledwie 5,5 proc. w powiecie porównawczym.
Ogólny wskaźnik integracji i partycypacji społecznej
W konstrukcji ogólnego wskaźnika integracji i partycypacji społecznej wykorzystano sześć wybranych wskaźników szczegółowych charakteryzujących wybrane
wymiary integracji: udział w uroczystościach oraz imprezach środowiskowych
i rodzinnych, korzystanie z wyjazdów turystycznych, uczęszczanie do kościoła,
udział w wyborach, posługiwanie się telefonem komórkowym i Internetem. Wyli
czona wartość ogólnego wskaźnika integracji i partycypacji społecznej dla grupy
stargardzkiej wyniosła 3,77 (stan: dobry minus), natomiast dla grupy porównawczej
2,07 (stan: niedostateczny). Konstrukcję oraz sposób wyliczenia wartości ogólnego wskaźnika integracji i partycypacji społecznej dla badanych grup przedstawiono
w tabeli 100. Stwierdzona różnica wartości tego wskaźnika pomiędzy badanymi
grupami jest duża – wynosi 1,70 punktu na korzyść grupy stargardzkiej.
W „systemie stargardzkim” świadomie planowane i realizowane są wielokie
runkowe działania nastawione na integrację społeczną jego uczestników. Należy
podkreślić, że w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, zasadni
czym czynnikiem integracji społecznej jest umożliwienie im stałego korzystania
z placówek rehabilitacji lub wykonywania pracy. Są to bowiem zasadnicze formy
ich społecznego uczestnictwa.
Na wielkie znaczenie tej okoliczności dla integracji osób niepełnosprawnych
i ich samopoczucia, zwraca uwagę wypowiedź jednego z uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie Szczecińskim, który podkreślał, że dzięki
chodzeniu do ŚDS: „…jestem zaakceptowany przez ludzi, którzy mnie po prostu
lubią. Polubili mnie z całego serca. Nie tylko moi znajomi, ale także mam kolegów
i koleżanki, którzy mnie po prostu szanują, jak normalnego człowieka, czyli na
poziomie”. Natomiast jeden z uczestników stargardzkiego WTZ mówił: „Cieszę się,
że jestem uczestnikiem warsztatu. W domu to się zawsze nudziłem, teraz zawsze mam
radość wśród kolegów i przyjaciół. Nie wiem, jak to powiedzieć słowami, po prostu
radość czuję, jak chodzę do warsztatu.”
W ramach rehabilitacji społecznej prowadzonej w ŚDS „organizowane są różnorodne uroczystości, imprezy okolicznościowe mające na celu włączenie oraz zaakceptowanie naszych podopiecznych, jako równoprawnych członków społeczeństwa,
tak aby mogli oni korzystać z różnych form życia społecznego” (wywiad z kie-
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rowniczką ŚDS). Podobnie działa stargardzki WTZ. „Oprócz przygotowania osób
w zakresie umiejętności i predyspozycji manualnych, rozwijania talentów (…), przygotowujemy osoby niepełnosprawne także do tego, aby odnalazły się w społeczeństwie, by się bardziej uspołeczniały, także otwierały na inne osoby, akceptowały swą
niepełnosprawność, znały swoją wartość, potrafiły się ocenić, a także potrafiły nawiązać kontakty na zewnątrz, by nie pozostawały bierne tylko świadomie uczestniczyły, jako pełnosprawni obywatele, w życiu społecznym” (wywiad z kierownikiem
WTZ).
We wcześniejszych fragmentach niniejszego rozdziału opisujących stosunek
pracowników zakładu aktywności zawodowej do swojej pracy, wskazywano na jej
znaczenie dla kształtowania środowiska, pozwalającego osobom niepełnosprawnym
nawiązywać społeczne więzi oraz osiągać społeczną akceptację i uznanie. „Praca
w zakładzie aktywności zawodowej stanowi dla pracowników bardzo ważny element
życia, ponieważ jest urzeczywistnieniem tego o czym każda osoba, nie tylko niepełnosprawna, marzy. Dzięki pracy czują się dowartościowani, potrzebni, czują, że
mogą funkcjonować normalnie w naszym społeczeństwie. Rozmawiają z sąsiadami,
przyjaciółmi na temat tego co robią, w jaki sposób funkcjonują. Ten kolega ma pracę, ten ma pracę, oni również mają pracę. (…) Dzięki tej pracy, przez te jedenaście
lat, zaszła w nich niesamowita metamorfoza. Kiedyś osoby wycofane, bojące się
wypowiedzieć jakiekolwiek słowo, wypowiedzieć swoje zdanie dziś są to osoby, które
wiedzą co to znaczy czas wolny, czym jest praca, po co się pracuje, wiedzą co to jest
urlop, jak należy zachowywać się wobec kolegów i współpracowników” (wywiad
z kierownikiem zakładu).
Wśród działań rehabilitacyjnych nakierowanych na społeczną i środowiskową
integrację uczestników „systemu” wymienić trzeba planowo inspirowane i aran
żowane wychodzenie w przestrzeń publiczną. Działania te traktowane są przez
kadrę „systemu” jako odrębny i ważny rodzaj wsparcia obejmującego takie formy jak: spacery, wycieczki rowerowe, imprezy i wycieczki turystyczne. „Stałym
elementem naszych działań jest np. chodzenie na mecze koszykówki naszej drużyny lokalnej. Gdybyśmy nie poszli na mecz w środę, albo w sobotę nie spotkali się
na meczu, to wszyscy byliby ciężko zdziwieni. Nasi się przyzwyczaili, są zagorzałymi
kibicami. Bartek na przykład ma swoje miejsce na widowni, on od ładnych kilku lat
ma karnet na jedno i to samo miejsce i gdzie indziej nie usiądzie. Wita się ze wszystkimi, z sędzią, bo jego miejsce jest blisko stanowiska sędziowskiego. To bardzo fajnie
wygląda i nikogo to nie dziwi.” (wywiad z koordynatorem mieszkalnictwa).
Inną formą są niedalekie wycieczki np. do pobliskiego Szczecina, a także dalsze
wyjazdy turystyczne. Wsparcie uczestników systemu w integracji społeczno-środowiskowej obejmuje również przedsięwzięcia mobilizujące i ułatwiające ich udział
w wydarzeniach publicznych (np. aranżowanie uczestnictwa w wyborach).

Tabela 100.

						

Uczęszczanie
do kościoła

Czy wyjeżdża
na wycieczki
turystyczne?

Udział w uro
czystościach
i imprezach
rodzinnych oraz
środowiskowych

Integracja
i partycypacja
społeczna
– wskaźniki
szczegółowe

5

3

0

0

Czasami

Nie chodzę

Trudno
powiedzieć

0

Trudno
powiedzieć

Bardzo często

0

0

Trudno
powiedzieć

5

0

Nie bierze
udziału

Nie wyjeżdża

3

Czasami

Wyjeżdża

5

0,0

1,8

10,5

45,6

42,1

0,0

52,6

47,4

3,5

61,3

22,9

12,3

354,7

446,5

320,1

star
gardzkiej

Wartość wskaźnika
w próbie

Klasyfikacja wskaźnika
dla próby

					
								

									
		

347,3

237,0

130,2

3,55

4,47

3,20

3,47

2,37

1,30

dosta
teczny
plus

dobry
plus

dosta
teczny

dosta
teczny
plus

niedosta
teczny
plus

niedosta
teczny

z powiatu
z powiatu
z powiatu
star
star
porównaw
porównaw
porównaw
gardzkiej
gardzkiej
czego
czego
czego

Suma punktów
w próbie

						
							

9,3

49,4

41,3

0,0

10,7

89,3

0,0

9,3

66,7

24,0

Rozkład odpowiedzi
Przypi
w próbie (w proc.)
sana
z powiatu
punk
star
tacja gardzkiej porównaw
czego

Bardzo często
bierze udział

Skala wskaźnika
szczegółowego

Konstrukcja i wyliczenie ogólnego wskaźnika integracji i partycypacji społecznej
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Ogólny
wskaźnik
integracji
i partycypacji
społecznej

0

Trudno
powiedzieć

x

0

x

5

Korzysta

0

Trudno
powiedzieć

Nie korzysta

0

0

Trudno
powiedzieć

Nie posiada

0

Nie biorę
udziału

5

3

Czasami

Posiada

5

Zawsze

x

0,0

41,7

52,3

0,0

3,3

96,7

0,0

13,3

18,7

68,3

x

0,0

87,3

12,7

3,6

49,1

47,3

1,8

45,6

8,7

43,9

2263,9/6
= 377,3

261,5

483,5

397,6

1239,1/6
= 206,5

137,1

141,9

245,6

3,77

2,62

4,84

3,98

2,07

1,37

1,42

2,46

		

Korzystanie
z Internetu

Posiadanie
telefonu
komórkowego

Udział
w wyborach

						
							
dobry
minus

dostate
czny
minus

niedosta
teczny

niedosta
teczny

niedosta
teczny
plus

niedosta
teczny
plus

							
							
							
bardzo
dobry

dobry
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4.7 / DOBROSTAN EMOCJONALNY
W koncepcji jakości życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dobrostan
emocjonalny stanowi zagadnienie centralne. „Syntetyzuje” on bowiem odczucia
i emocje indywidualne oraz warunkującą je społeczną i psychologiczną sytuację
jednostki. „Jakość życia jest związana z satysfakcją z życia i z okolicznościami,
w jakich to życie przebiega. Jest związana z uczuciem zadowolenia wynikającym po
części z poczucia godności, własnej wartości, znaczenia i szacunku”111. Wieloaspektowość dobrostanu emocjonalnego jest uwzględniana w jego badaniu poprzez stosowanie przez naukę różnych standardów do jego identyfikacji. Najpopularniejsze
z tych standardów wykorzystane zostały w zrealizowanej ewaluacji. Ustalała ona
dobrostan emocjonalny badanych osób poprzez takie jego korelaty jak: samoocena
sytuacji życiowej oraz poczucie szczęścia i radości życia.
Samoocena sytuacji życiowej
Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” posiadali zdecydowanie bardziej pozytywną samoocenę swojej sytuacji życiowej, niż badane osoby niepełnosprawne z powiatu porównawczego. Wśród respondentów z „systemu stargardzkiego”,
zdecydowana większość (86,7 proc.) uważała, że powodzi im się tak samo lub
lepiej niż innym. W grupie porównawczej takiego zdania była połowa badanych
(50,9 proc.). Ponadto, w grupie badanych ze Stargardu, tylko co dziesiąta osoba
(10 proc.) stwierdziła, że żyje jej się gorzej niż innym – w grupie badanych z po
wiatu porównawczego częściej niż co czwarta (27,3 proc.).

Tabela 101. Samoocena sytuacji życiowej
Jak się Panu/Pani
powodzi?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Lepiej niż innym

21,7

18,2

Tak samo, jak innym

65,0

32,7

Gorzej niż innym

10,0

27,3

Trudno powiedzieć

3,3

21,8

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Deutsch Smith D.: Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki (redakcja naukowa: FirkowskaMankiewicz A., Szumski G.), Wydawnictwo Naukowe PWN i APS, Warszawa 2008, s. 260.
111
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Badani najczęściej wyrażali ocenę, że powodzi im się tak samo, jak innym. Formułowali ją, ponieważ uważają, że:
• tak samo powodzi się większości społeczeństwa („Większość żyje w podobnych
warunkach, podobna sytuacja finansowa”; „Tutaj koledzy mają to tak samo”);
• ich sytuacja w porównaniu z innymi jest przeciętna, są tacy co mają lepiej, ale
i tacy co mają gorzej („Nie powodzi mi się ani najlepiej, no nie, ani najgorzej,
przeciętnie”; „Jedni mają gorzej niż ja bo brak pracy, brak domu, kłopoty finansowe, inni mają zaś znacznie lepiej bo coś im się udało w życiu osiągnąć”);
• nie jest im źle i są zadowoleni z tego co mają ( „Mam mieszkanie, mam zajęcie,
ja wiem co więcej? Chyba nic więcej nie trzeba”; „No bo mam zdrowie, pieniążki mam”);
• nie widzą, aby było im lepiej niż innym („Bo aż tak super nie jest”; „Dużych
rarytasów się nie ma i trzeba żyć z tym co jest”; „Nie ma takich sytuacji, żeby
mi się powodziło lepiej niż innym”);
• wszystkim jest niełatwo („Wszystko drożeje, ceny rosną, trochę mało pieniędzy
jest”; „Każdy ma takie same problemy, że i finansowe i w rodzinie, zdrowotne”).

•
•
•

•

•

•

Osoby oceniające, że powodzi im się lepiej niż innym uważały tak, ponieważ:
mogą być samodzielne („Mam swoje mieszkanie i pracę”; „Sama mieszkam,
sama się utrzymuję”);
postrzegały swoją sytuację jako dobrą („Mam rodziców, pomagają mi (…) nie
narzekam, że pieniędzy nie mam”; „To co ja mam to inni nie mają”);
w ostatnim czasie poprawiła się ich sytuacja życiowa („Teraz mi się polepszyło,
bo teraz pracuję tu, w tym zakładzie”).
Osoby oceniające, że powodzi im się gorzej niż innym, uważały tak, ponieważ:
nie są niezależne („Jestem cały czas na garnuszku rodziców. Tylko tyle co samodzielnie mieszkam, no i renta przychodzi i zasiłek pielęgnacyjny, tyle zysku ile
w pysku z tej renty”);
odczuwają niedostatki finansowe („Za 600 zł mam żyć? A oni mają po 1700,
1800 zł a ja mam tylko niecałe 612”; „Bo mam tą rentę te 570, co to jest, mamie
daję na życie i na opłaty i nic nie zostanie”);
nie są w stanie realizować swych aspiracji („Materialnie nie jestem w stanie
w pełni się realizować – raz, a po drugie zawodowo też; „Bo wolałabym mieć
lepsze, inne życie. Takie, że więcej pieniędzy bym chciała mieć” ).

Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” mieli zdecydowanie silniejsze, niż
badani z powiatu porównawczego, poczucie udanego życia.
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Tabela 102. Poczucie udanego życia
Czy Pana/Pani życie
jest udane?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo udane

53,4

27,3

Średnio udane

43,3

32,7

Nieudane

3,3

21,8

Trudno powiedzieć

0,0

18,2

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Wśród badanych ze Stargardu, prawie każdy (91,7 proc.) uważał, że jego życie jest bardzo lub średnio udane. W grupie porównawczej takiego zdania było
60,0 proc. badanych. Jednocześnie, co drugi z badanych uczestników „systemu
stargardzkiego” (53,4 proc.) stwierdził, że jego życie jest bardzo udane – w grupie porównawczej co czwarty (27,3 proc.). Odsetek osób uznających, że mają nieudane życie był w grupie stargardzkiej marginalny – ponad sześciokrotnie niższy
(3,3 proc.) niż w powiecie porównawczym (21,8 proc.). W świetle analizy wypo
wiedzi uzasadniających wyrażoną ocenę, za najważniejsze warunki poczucia udanego życia badani uznawali zwłaszcza:
• samodzielność („Żyję godnie, nie żyję biednie, stać mnie na wszystko, jestem
niezależna, sama decyduję”; „Mam rodzeństwo, rodzinę, pracę”; „Mam pracę,
mam mieszkanie”);
• zadowalający poziom życia, dobrą sytuację materialną („No bo dobrze mi się
żyje”; „Cieszę się z tego co mam”; „Zadowolona jestem ze wszystkiego, opiekunowie mi bardzo pomagają”);
• udane życie osobiste i rodzinne („Dziewczynę mam”; „Mam chłopaka”;
„Chciałbym mieć rodzinę”);
• dobre relacje z ludźmi, posiadanie znajomych i przyjaciół, bycie akceptowanym („Bo jestem spełniona, doceniana, to jest najważniejsze, że jestem akceptowana”; „Jest takie coś w tym moim życiu, że poznaję i przyjaciół i kolegów”;
„Żeby żyć to trzeba mieć zdrowie i nie myśleć o sobie tylko”; „Dobrze się żyje,
do kogo odezwać się mam, żartować można”);
• akceptowanie siebie („Bo taki się urodziłem, że udane, nie? Bo lubię swoje życie”; „Czuję się dobrze we własnej skórze”; „Rodzice jak mogli tak mnie wychowali, wykształcili”).
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W stosunku do badanych z powiatu porównawczego uczestnicy „systemu stargardzkiego” mieli także zdecydowanie silniejsze poczucie osiągania sukcesów życiowych. Wśród badanych uczestników „systemu” 74,9 proc. (3/4 osób) uważało,
że odnoszą sukcesy życiowe, podczas gdy w grupie porównawczej takie zdania była
niespełna jedna trzecia (30,9 proc). Jednocześnie w grupie stargardzkiej:
• blisko połowa badanych (46,6 proc.) uznawała, że odnosi co najmniej tyle samo
lub więcej sukcesów życiowych niż inni; w grupie porównawczej uznawał tak
tylko co piąty badany (18,2 proc.);
• udział badanych z poczuciem osiągania większej ilości sukcesów niż inni
(13,3 proc.) był trzykrotnie większy niż w powiecie porównawczym (3,6 proc.).

Tabela 103. Odnoszenie sukcesów życiowych
Czy ma Pan/Pani jakieś
sukcesy życiowe?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Mam więcej
sukcesów niż inni

13,3

3,6

Mam tyle samo
sukcesów co inni

33,3

14,6

Mam mniej
sukcesów niż inni

28,3

12,7

Nie mam sukcesów

21,7

61,8

Trudno powiedzieć

3,4

7,3

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Szeroko występujące wśród uczestników „systemu stargardzkiego” poczucie
osiągania sukcesów życiowych to efekt przede wszystkim stwarzanych im przez
ten system możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym, sportowym,
kulturalnym i społecznym, a także warunków do rozwijania samodzielności i niezależności. Osoby uznające, że osiągają sukcesy, wskazywały szczególnie na:
• sukcesy zawodowe („Skończyłam szkołę gastronomiczną, mogę pracować
w tym zawodzie, mogę na siebie zarabiać”; „Realizuję się zawodowo oraz wychowuję córkę”; „Szefowa mówi że dobrze pracuję”; „To, że pracuję w ZAZ” );
• sukcesy życiowe („Mam pracę”; „Mam mieszkanie, kolegów, dobrą rodzinę”;
„To, że mieszkam w mieszkalnictwie”; „Sukcesem jest to, że ja mogłem zrealizować swoje marzenie czyli kupić komputer albo telewizor, kupiłem to za swoje
wypociny”);
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sukcesy sportowe („Byliśmy teraz na zawodach w tenisa i drugie miejsce zajęliśmy, w tamtym roku pierwsze (…)”; „Mam osiągnięcia sportowe”; „Parę
razy na zawodach pływackich byłem i wygrałem. Miałem raz drugie miejsce, raz pierwsze”; „Sportowe sukcesy w koszykówce”; „W zawodach lekkoatletycznych I i III miejsce za skok w dal, dobre wyniki klasyfikacji rocznej”;
„No uczestniczyłem w wielu zawodach: pływackich, w ping ponga, w biegach,
lekkoatletycznych. Jak coś wygram, jakiś medal to się cieszę” );
sukcesy artystyczne („Występuję, gram w klubie teatralnym”; Nie wiem, czy pracami z ceramiki chwalić się można, że coś się umie”; „To są przede wszystkim
sukcesy plastyczne, jakieś nagrody za różnego rodzaju rysunki, tu też właśnie
w WTZ-cie jak zrobię witraż, czy coś namaluję”; „Uprawiam śpiewanie w klubie
wokalnym”; „Jestem w teatrze, no i jeżdżę nieraz żeby na scenie występować,
I miejsce, II miejsce, III miejsce”; „Moje witraże są sprzedawane na aukcjach”;
„Grałam młodego Chopina i dostałam wyróżnienie, a później jeszcze raz zagrałam, ale w chórze i znów nas wyróżnili”).

Wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego”, w stosunku do res
pondentów z powiatu porównawczego, występowało znacznie słabsze poczucie
zmagania się z problemami życiowymi.

Tabela 104. Posiadanie problemów życiowych
Czy ma Pan/Pani jakieś
problemy w życiu?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Nie mam problemów

73,3

49,1

Mam mniej problemów
niż inni

11,7

16,4

Mam tyle samo
problemów co inni

11,7

18,1

Mam więcej
problemów niż inni

3,3

10,9

Trudno powiedzieć

0,0

5,5

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Prawie trzy czwarte badanych uczestników „systemu stargardzkiego” (73,3 proc.)
uważało, że nie ma problemów życiowych (w powiecie porównawczym 49,1 proc).
Jednocześnie wśród badanych z grupy stargardzkiej:
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udział osób uważających, że mają tyle samo lub więcej problemów życiowych,
niż inni wynosił 15,0 proc. i był dwukrotnie niższy, niż wśród badanych z po
wiatu porównawczego (29,0 proc.);
udział osób uważających, że mają więcej, niż inni problemów życiowych wynosił 3,3 proc. i był trzykrotnie niższy, niż wśród badanych z powiatu porównaw
czego (10,9 proc.).

Poczucie szczęścia i radości życia
Poczucie szczęścia jest ważnym aspektem zdrowia psychicznego i przystosowania
społecznego. Wśród jego uwarunkowań, do szczególnie istotnych zaliczane są m.in.:
sytuacja życiowa, przeżywane doświadczenia oraz otrzymywane przez jednostkę
wsparcie. Badanych uczestników „systemu stargardzkiego” charakteryzowało
znacznie intensywniejsze odczuwanie szczęścia, niż badanych z powiatu porów
nawczego.

Tabela 105. Poczucie szczęścia
Czy jest Pan/Pani
szczęśliwy/a?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo szczęśliwy/a

58,3

36,5

Raczej szczęśliwy/a

40,0

38,1

Nie jestem szczęśliwy/a

1,7

14,5

Trudno powiedzieć

0,0

10,9

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Prawie wszyscy badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” uważali się za bar
dzo lub raczej szczęśliwych (98,3 proc.), podczas gdy wśród respondentów z powia
tu porównawczego takich osób było 74,6 proc. Za bardzo szczęśliwych uważała się
ponad połowa badanych ze Stargardu (58,3 proc.), a w grupie porównawczej jedna
trzecia (36,5 proc.). W grupie stargardzkiej odsetek osób, które twierdziły, że nie
są szczęśliwe był znikomy (1,7 proc.), podczas gdy wśród respondentów z powia
tu porównawczego stwierdziła tak co siódma osoba (14,5 proc.). Jednocześnie,
co dziesiątemu badanemu z powiatu porównawczego trudno było określić poczucie
szczęścia. Wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” takich osób nie
było.
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W wypowiedziach uzasadniających wyrażoną ocenę, badani wskazywali najważniejsze ich zdaniem warunki poczucia szczęścia. Jest ono silnie powiązane
z postrzeganiem przez nich swej sytuacji życiowej w wymiarze społecznym i oso
bistym. W tym pierwszym, za szczęście uważali oni: zatrudnienie lub aktywność
w WTZ, bezpieczeństwo finansowe i dobrą sytuację materialną, własne mieszkanie
oraz uznanie społeczne, a w tym drugim – posiadanie osób bliskich, ich wsparcie
oraz dobre relacje z nimi.
Swoje poczucie bycia szczęśliwymi, badani uzasadniali m.in. następująco:
„Że się ma pracę i pieniądze”; „Że mam mieszkanie, że mam pracę”; „Bo mam
mieszkanie, dziecko i to wystarczy, i praca”; „No, że mam pracę, czytam książki,
spotykam się ze znajomymi”; „Mam rodzeństwo, rodzinę, pracę”; „Mam oboje rodziców, mam pracę”; „Że się odnalazłam tu w warsztacie”; „Szczęśliwa, że
chodzę tutaj do warsztatów”; „Jest dobrze przyjmowane to co robię”; „Szczęśliwym się jest, bo coś się umie zrobić”; „Z życia jestem szczęśliwy, na przykład, że
mam kolegów, znajomych, rodzinę”; „Cieszę się że mam kogoś, że nie jestem sam.
W końcu mam się do kogo odezwać”; „Że z dziewczyną chodzę”; „Bo mam swoją
drugą połowę”; „Zadowolona jestem z siebie i dumna, że mam swojego chłopaka”;
„Bo lubię się śmiać (…), bo mam wspaniałe życie, mam wspaniałych rodziców. Mogę
się do kogoś zwrócić”; „Mam dobrych opiekunów, dobrych rodziców, opiekunowie
pomagają, nieraz się zdarza że znajomi pomogą”; „Ponieważ mam rodzinę, mam
pracę. (…) bardziej bym był szczęśliwy, jakby wszyscy do nas po prostu podchodzili
z życzliwością”.
O tym jak istotne są wspominane wyżej czynniki warunkujące szczęście, wskazują także wypowiedzi osób, które nie czuły się szczęśliwe lub w pełni szczęśliwe:
„Nieraz jestem nieszczęśliwy i nieraz zazdroszczę innym tego co oni posiadają, czego ja nie mam - rodziny, pracy, czy czegoś”; „Nie stać mnie na kupno mieszkania
lub wybudowanie”; „Ponieważ życie jest trudne i skomplikowane; ja jestem samotna; to mnie przygnębia – co będzie na przyszłość, co będzie jak ja sobie poradzę,
jak ja sobie dam radę z tymi pieniążkami obecnymi co ja mam”; „Czasami potrafię
być nieszczęśliwa, bo mi czegoś brakuje. Na przykład brakuje mi czasami mojego
marzenia, pieniążków”; „Żeby ona nie była taka nerwowa, żeby była normalna,
a ona wścieka się, nerwowa się robi, że nie można nawet z nią pogadać”; „Dwa razy
próbowałem założyć rodzinę, nie udało się, trzeciego razu mam nadzieję nie będzie.
Kocham swoje miasto, żyję problemami, jego przyszłością”.
Bliskie poczuciu szczęścia jest poczucie radości życia. Może ono kształtować się m.in. na podstawie sukcesów, ale też wynikać z poczucia bezpieczeństwa
i sensu życia oraz realizacji celów, planów i zamierzeń. Jest ważnym czynnikiem
optymizmu i motywacji do aktywności i społecznej partycypacji. Radości życia
potrafią dostarczać także sprawy błahe, codzienne i ulotne. Uczestnicy „systemu
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stargardzkiego” przejawiają silniejsze poczucie radości życia, niż badania z powiatu
porównawczego.

Tabela 106. Poczucie radości życia
Ile radości ma Pan/Pani
w życiu?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Dużo

45,0

29,1

Trochę

46,7

43,6

Nie mam

1,7

14,6

Trudno powiedzieć

6,6

12,7

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

Blisko połowa badanych w Stargardzie Szczecińskim (45,0 proc.) uznawała, że
ma w życiu dużo radości. W grupie porównawczej twierdziło tak 29,1 proc. Jednocześnie, tylko niewielki odsetek badanych uczestników „systemu stargardzkiego”
uznawał, że nie doświadczają radości w życiu (1,7 proc.). W powiecie porównawczym takich osób było 14,6 proc.
Wśród badanych były osoby, u których radość życia wynikała z ich usposo
bienia: „Cieszę się, że żyję”; „Wszystko sprawia radość”; „Ja mam radość taką,
że dobrze mi się układa”; „Jak mi nikt nie dokucza to zawsze radość mam”.
Wśród osób zatrudnionych, często wymienianą przyczyną radości życia była
właśnie praca i stwarzane przez nią możliwości: Pytani o powody radości odpowiadali: „Rodzina, praca”; „Miła niespodzianka, spełnienie marzeń, pochwała w pracy,
dobrze wykonana praca”; „Praca sprawia mi radość”; „Dostałam pracę, nowy
ciuch cieszy”; „To, że pracuję w ZAZ-ie”; „Że się ma pracę i się wesołym jest i żeby
w domu nie siedzieć, między ludźmi się jest, wychodzi się”; „Mam mieszkanie, mam
pracę”; „Czym tu się martwić. Pracę mam. Bardzo jestem zadowolony z tej pracy”;
„Że mam pracę, no nie, że mogę przyjść, no nie, porozmawiać z kimś”; „Radość
z życia, energia (…) dostałam mieszkanie, dostałam pracę, wypłatę i tym podobnie”;
„Cieszę się z pracy, z własnego domu za który odpowiadam, mam rodziców, siostry
oraz sukcesy na polu zawodowym i społecznym”.
Kolejne powody odczuwania przez badanych radości życia wiązały się z relacjami rodzinnymi, z przyjaciółmi i znajomymi (przykładowe wypowiedzi respon
dentów: „Że mam rodziców, że mi pomagają, brata mam, ciocię, rodzinę”; „Że mam
syna, że chodzę do warsztatu. Z kolegami mogę się spotkać w pracy i powspominać,
co było w szkole”; „Utrzymywanie kontaktów”; „Chodzę z dziewczyną na kawę
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do kawiarni, do parku, do mamy”; „Wszystkie radości, jakie są (…) cieszy mnie bratanica, bratanek”; „Może rodzina, że można odwiedzić ich w czasie wolnym”; „Jak
komuś pomogę”; „Jak ze znajomymi się spotykam, jak z moim chłopakiem, wszystkie
momenty spędzone razem z rodziną”; „Mam koleżanki, przyjaciół”).
Poczucia radości życia dostarczały badanym także ich zainteresowania oraz
przyjemności, takie jak zakupy, prezenty lub miłe spędzanie wolnego czasu (przykładowe wypowiedzi respondentów: „Jak się coś kupi nowego albo kogoś pozna”
„Sport lubię”; „Jak są kupione nowe kosmetyki to wtedy super radość, albo nowe
ciuszki. Wszystkie nowe prezenty. No i radość jest jak do mnie zadzwoni moja przyjaciółka, która mieszka tutaj niedaleko, no i jak jakiś sukces osiągnę w tej mojej dziedzinie rysunków albo z grupą”; „Możliwość wyjazdu, spotkania, spacery”; „Lubię
jeździć na wycieczki”; „Wyjście gdzieś na spacer”; „Jak gdzieś się było, coś się
zobaczyło, koncert jakiś, jak się chodzi samemu”).
Podobnie istotnym jak radość życia elementem dobrostanu emocjonalnego jest
także zadowolenie z siebie, jako skutek m.in. indywidualnych dokonań, posiadanych umiejętności, dobrej samooceny oraz społecznej akceptacji i adaptacji. Badani
uczestnicy „systemu stargardzkiego” charakteryzowali się silniejszym poczuciem
zadowolenia z siebie. Deklarację, iż jest z siebie bardzo zadowolony, składał prawie
co drugi badany ze Stargardu (46,7 proc.), podczas gdy w powiecie porównawczym
co trzeci (34,5 proc.). Wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” nie
wystąpiły przypadki zadeklarowania niezadowolenia z siebie, podczas gdy w grupie
porównawczej taką opinię wyraziło 7,3 proc. badanych.

Tabela 107. Zadowolenie z siebie
Czy jest Pan/Pani z siebie
zadowolony/a?*

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(60 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(55 = 100,0%)

Bardzo zadowolony/a

46,7

34,5

Średnio zadowolony/a

51,6

54,6

Niezadowolony/a

0,0

7,3

Trudno powiedzieć

1,7

3,6

* Z analizy wyłączono badanych o najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego.

•

Najczęściej wskazywane przez badanych przyczyny zadowolenia z siebie to:
prowadzona aktywność życiowa, w tym praca („Że mam pracę”; „Bo lubię
swoją pracę”; „Że się w domu nie siedzi, pracę się ma, między ludźmi się wychodzi (…) sama jeżdżę autobusem do pracy i do domu. A to czasami zakupy
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zrobię”; „Że tu właśnie chodzę do WTZ, jestem zadowolona”; „Wychodzi mi
w pracy, jak pracuję”; „Bo coś umiem zrobić”);
odnoszone sukcesy („Bo wychodzi mi dobrze, chwalą mnie”; Odczuwam, że od
noszę sukcesy, jest potrzeba czucia się akceptowaną przez resztę towarzystwa”);
udane relacje z otoczeniem („Bo mnie lubią, pomagają mi, jak czegoś nie umiem
tłumaczą”; „Bo wszystkie małe dzieci mnie lubią”; „Bo lubię się do wszystkich
uśmiechać a nie być w złym nastroju”; „No jestem taka radosna, mogę ludziom
pomóc, bo ja jeszcze pomagam osobom niepełnosprawnym”);
dobra samoocena („Dobrze wyglądam, nic mi nie brakuje”; „Bo jestem bardzo przyjemna, gościnna, miła”; „Bo lubię siebie taką jaką jestem” „Trudności
pokonam, jestem zdrowy” „Zależy od dnia, wychodzi - nie wychodzi, wierzę
w siebie”; „Zawsze każdy jakieś tam błędy popełnia. Nie ma ideałów”);

Brak zadowolenia (lub pełnego zadowolenia) z siebie bywa powodowany: zaniżoną samooceną („Mam swoje wady”); wywołanym przez niepełnosprawność poczuciem braku możliwości życiowych („To wszystko jest przez chorobę”); kłopotami
z aprobatą przez otoczenie („Bo w pewnych momentach czuję się taki, powiedzmy,
trochę niedoceniony”); poczuciem niespełnionych planów i oczekiwań życiowych
(„Nie wszystko się poukładało tak, jak bym chciała”).
Odrębnym aspektem dobrostanu emocjonalnego są względnie stałe predyspozycje emocjonalne, takie jak np.: optymizm, poczucie humoru, czy charakterysty
czny dla jednostki nastrój. Predyspozycje te mają ważne znaczenie w kształtowaniu
poczucia zadowolenia z siebie, szczęścia i radości życia.

Tabela 108. Samoocena nastroju
Czy jest Pan/Pani
człowiekiem pogodnym?

Badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego”
(75 = 100,0%)

Badani w powiecie
porównawczym
(57 = 100,0%)

Zawsze jestem
w pogodnym nastroju

41,3

42,1

Dość często jestem
w pogodnym nastroju

41,3

42,1

Rzadko jestem
w pogodnym nastroju

12,1

7,0

Nie jestem człowiekiem
pogodnym

4,0

1,8

Trudno powiedzieć

1,3

7,0

Efektywność „systemu stargardzkiego” – ustalenia ewaluacyjne

271

Pod względem samooceny nastroju, grupa badanych uczestników „systemu stargardzkiego” była podobna do grupy badanych osób niepełnosprawnych z powiatu
porównawczego. Świadczy o tym niemal identyczny w obu grupach odsetek osób
twierdzących, że są zawsze w pogodnym nastroju (41,3 proc. i 42,1 proc.) oraz,
że dość często są w pogodnym nastroju (41,3 proc. i 42,1 proc.). Wśród badanych
uczestników „systemu stargardzkiego” osoby twierdzące, że rzadko są w pogodnym nastroju, czy wręcz że „nie jestem człowiekiem pogodnym” występują częściej
(16,1 proc.), niż wśród badanych z powiatu porównawczego (8,8 proc.).
Ogólny wskaźnik dobrostanu emocjonalnego
W konstrukcji ogólnego wskaźnika dobrostanu emocjonalnego wykorzystano pięć
wybranych wskaźników szczegółowych charakteryzujących jego najważniejsze wymiary: poczucie udanego życia, samoocenę sytuacji życiowej, posiadanie problemów życiowych, poczucie radości życia i poczucie szczęścia. Wyliczona wartość
ogólnego wskaźnika dobrostanu emocjonalnego dla grupy stargardzkiej wyniosła
3,84 (stan: dobry), natomiast dla grupy porównawczej 2,69 (stan: dostateczny minus). Konstrukcję oraz sposób wyliczenia wartości ogólnego wskaźnika integracji
i partycypacji społecznej dla badanych grup przedstawiono w tabeli 109.
Stwierdzona różnica wartości wskaźnika dobrostanu emocjonalnego pomiędzy
badanymi grupami wyniosła 1,15 punktu na korzyść grupy stargardzkiej. Interpretując tę różnicę należy podkreślić jej dużą skalę, pomimo tego, że badani uczestnicy
„systemu stargardzkiego” to głównie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 88,0 proc., (napotykające na najtrudniejsze bariery rozwojowe i adaptacyjne), podczas gdy wśród badanych z powiatu porównawczego stanowiły one tylko
połowę badanych - 47,4 proc.
Pomimo swej trudniejszej sytuacji zdrowotnej uczestnicy „systemu stargardzkiego” są szczęśliwsi i bardziej radośni, niż badane osoby z powiatu porównaw
czego. O wiele częściej są też przekonani, że żyją tak samo, a nawet lepiej, niż inni
obywatele. Dobrostan emocjonalny „syntetyzuje” odczucia i emocje indywidualne
oraz warunkującą te odczucia społeczną i psychologiczną sytuację jednostki. Jak
świadczą przytoczone wyżej dane, funkcjonujący w Stargardzie Szczecińskim kompleksowy system rehabilitacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną
generuje powszechniejsze i intensywniejsze poczucie dobrostanu emocjonalnego,
niż typowe warunki środowiskowe charakterystyczne dla większości środowisk lokalnych w Polsce.

Posiadanie
problemów
życiowych

Samoocena
sytuacji
życiowej:
powodzi mi
się

Poczucie
udanego
życia

Dobrostan
emocjonalny
– wskaźniki
szczegółowe

4

3

0

0

Mam mniej
problemów, niż inni

Mam tyle samo
problemów co inni

Mam więcej problemów, niż inni

Trudno powiedzieć

0

Trudno powiedzieć

5

0

Gorzej niż
innym

Nie mam
problemów

3

0

Trudno powiedzieć

Tak samo,
jak innym

0

Nieudane

5

3

Średnio udane

Lepiej niż innym

5

Bardzo udane

Skala wskaźnika
szczegółowego

0,0

3,3

11,7

11,7

73,3

3,3

10,0

65,0

21,7

0,0

3,3

43,3

53,4

5,5

10,9

18,1

16,4

49,1

21,8

27,3

32,7

18,2

18,2

21,8

32,7

27,3

Rozkład odpowiedzi
Przypi
w próbie (w proc.)
sana
z powiatu
punk
star
tacja gardzkiej porównaw
czego

448,4

303,5

396,9

star
gardzkiej

Wartość wskaźnika
w próbie

Klasyfikacja wskaźnika
dla próby

349,0

189,1

234,6

4,48

3,04

3,97

3,49

1,89

2,35

dobry
plus

dosta
teczny

dobry

dostate
czny plus

niedosta
teczny

niedosta
teczny
plus

z powiatu
z powiatu
z powiatu
star
star
porównaw
porównaw
porównaw
gardzkiej
gardzkiej
czego
czego
czego

Suma punktów
w próbie

Tabela 109. Konstrukcja i wyliczenie ogólnego wskaźnika dobrostanu emocjonalnego
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Ogólny
wskaźnik
dobrostanu
emocjonal
nego

Poczucie
radości życia:
mam w życiu

Poczucie
szczęścia:

0

Trudno powiedzieć

x

0

Nie mam radości

x

3

0

Trudno powiedzieć

Trochę radości

0

Nie jestem
szczęśliwy

5

3

Jestem raczej
szczęśliwy

Dużo radości

5

Jestem bardzo
szczęśliwy

x

6,6

1,7

46,7

45,0

0,0

1,7

40,0

58,3

x

12,7

14,6

43,6

29,1

10,9

14,5

38,1

36,5

1919,7/5
= 383,9

365,1

405,8

1345,8/5
= 269,2

276,3

296,8

3,84

3,65

4,06

2,69

2,76

2,97

dobry

dobry
minus

dobry

dostate
czny minus

dostate
czny minus

dosta
teczny
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5 / PODSUMOWANIE
Celem przeprowadzonej ewaluacji „systemu stargardzkiego” było zidentyfikowanie jego efektywności. W badaniu porównano jakość życia osób niepełnosprawnych
intelektualnie będących beneficjentami „systemu stargardzkiego” z jakością życia
osób niepełnosprawnych intelektualnie zamieszkałych w typowym, z punktu widzenia oferowanych możliwości rehabilitacji i integracji społecznej, powiecie. Pod
względem liczby ludności powiat stargardzki i powiat porównawczy miały podobną
wielkość – ok. 12 tys. mieszkańców.
Dane wykorzystane w analizie dotyczyły 75 uczestników „systemu stargardzkiego” oraz 57 osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących powiat
porównawczy. Zasadniczą różnicę między badanymi grupami stanowił odsetek
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynoszący w grupie stargardzkiej
88,0 proc., a w grupie porównawczej 47,4 proc. Grupa stargardzka była młodsza –
osoby do 40 roku życia stanowiły w niej 85,3 proc., a osoby w wieku powyżej 50 lat
– 2,5 proc. W grupie porównawczej osoby do 40 roku życia stanowiły 54,4 proc.,
a co czwarty badany miał powyżej 50 lat. W obu grupach podobne były proporcje kobiet i mężczyzn (po połowie badanych). Poziom wykształcenia szkolnego obu grup
był także zbliżony, ale badani z grupy stargardzkiej charakteryzowali się korzystniej
szym jego profilem – 40,0 proc. spośród nich miało wykształcenie zawodowe.
W grupie badanych z powiatu porównawczego udział osób z takim wykształceniem
był prawie dwukrotnie mniejszy (22,8 proc.). Wszyscy badani z grupy stargardz
kiej stale pracowali (50,7 proc.), albo systematycznie uczęszczali do placówki rehabilitacyjnej (49,3 proc.). W grupie porównawczej dorywczo pracowało 3,5 proc.,
a z placówek rehabilitacyjnych korzystało 38,6 proc. badanych.
W przeprowadzonej ewaluacji, jakość życia respondentów była analizowana
i oceniana w następujących obszarach: dobrostanu emocjonalnego, stosunków interpersonalnych, dobrostanu materialnego, rozwoju osobistego, dobrostanu fizycznego, autonomii, integracji społecznej oraz praw jednostki112. Z uwagi na rozległość
domeny „rozwój osobisty”, w analizie danych badawczych, poza wymienionymi
obszarami, dodatkowo wyodrębniono cztery podobszary „rozwoju osobistego”: potencjał osobisty, samodzielność, codzienną aktywność podstawową oraz aktywność
w czasie wolnym.
Ocenę poszczególnych obszarów jakości życia uczestników „systemu stargardzkiego” na tle grupy porównawczej, przeprowadzono wykorzystując metody
ilościowe. Zebrane dane pochodziły z wywiadów zrealizowanych z osobami nieSchalock R. L., Three decades of Quality of Life, Focus on Autism and Other Developmental
Disabilities, 2000,15, s.121
112

Efektywność „systemu stargardzkiego” – ustalenia ewaluacyjne

275

pełnosprawnymi intelektualnie, które obok pytań otwartych zawierały pytania przewidziane do pomiaru jakości życia badanych. W analizie korzystano ze specjalnie
opracowanych wskaźników szczegółowych charakteryzujących ważne aspekty
poszczególnych domen oraz ogólnych wskaźników dla tych domen. Wartość ogólnych wskaźników domen ustalana była jako średnia punktów dla każdej z dwóch
badanych grup wyliczana na podstawie punktacji przypisanej dla skal użytych
w poszczególnych wskaźnikach szczegółowych. Ponadto, klasyfikowano wyliczoną
wartość wskaźników przy użyciu dziesięciostopniowej skali ocen.
5.1. Dobrostan fizyczny. Uczestnicy „systemu stargardzkiego” cieszą się lepszym
zdrowiem. Pomimo, że problemy natury zdrowotnej sygnalizował podobny odsetek w każdej z dwóch badanych grup (w stargardzkiej – 61,4 proc., w porównaw
czej – 63,1 proc.), to oceniających swój stan zdrowia, jako bardzo dobry lub dobry, wśród badanych ze Stargardu Szczecińskiego było więcej (56,0 proc.), niż
w grupie porównawczej (38,4 proc.). Za słaby lub zły swój stan zdrowia uznał tyl
ko co dwudziesty badany ze Stargardu (5,3 proc.) i co czwarty badany z powiatu
porównawczego (26,3 proc.).
Z opieki lekarskiej korzystali niemal wszyscy badani (w grupie stargardzkiej –
98,7 proc., w grupie z powiatu porównawczego – 93,0 proc.), jednak osoby zadowo
lone z tej opieki stanowiły w grupie stargardzkiej prawie trzy czwarte (72,9 proc.),
zaś w grupie z powiatu porównawczego niespełna połowę (45,1 proc.). Zdrowe uzębienie miała zdecydowana większość badanych ze Stargardu Szczecińskiego (69,4
proc.) i niespełna jedna trzecia respondentów w powiecie porównawczym (31,3
proc.). Z opieki dentystycznej korzystali niemal wszyscy badani ze Stargardu (96,0
proc.) i tylko połowa badanych z powiatu porównawczego (50,9 proc.).
Ważnym elementem dobrostanu fizycznego jest higiena osobista. Z codziennej
kąpieli (prysznica) powszechnie korzystali badani ze Stargardu (84,0 proc.), pod
czas gdy w grupie respondentów z powiatu porównawczego codziennie korzystała
z kapieli połowa badanych (47,3 proc.).
Uczestnicy badania ze Stargardu Szczecińskiego mieli zapewnioną zdecydowa
nie lepszą opiekę i wsparcie z zakresu systematycznej rehabilitacji medycznej
i społecznej. Zostało nią objętych 100,0 proc. uczestników „systemu stargardzkiego”. Większość osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu porównawczego
(61,4 proc.) nie było objętych procesem rehabilitacji. Uczestnicy „systemu stargardzkiego” zdecydowanie szerzej (81,3 proc. badanych), niż respondenci z grupy
porównawczej (5,3 proc.) wykorzystywali także okresową formę rehabilitacji medycznej i społecznej, jaką są turnusy rehabilitacyjne.
Ogólny wskaźnik dobrostanu fizycznego mógł osiągnąć maksymalną wartość
5,00 (w przyjętej skali ocen stan: bardzo dobry). Jego wartość dla grupy stargardzkiej wyniosła 4,16 (stan: dobry), natomiast dla grupy porównawczej 2,49 (stan: nie-
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dostateczny plus). Przyczynami tak dużej różnicy (1,67 punktu) są uwzględnione
w zasadach funkcjonowania „systemu stargardzkiego” rozwiązania zapewniające
bieżący nadzór nad zdrowiem jego uczestników. Personel poszczególnych ogniw
„systemu” planowo angażowany jest w kształtowanie i wspieranie zachowań higienicznych, a Koło PSOUU w Stargardzie Szczecińskim systematycznie zabiega
o dogodne warunki dostępu swoich podopiecznych do usług medycznych.
5.2. Dobrostan materialny. Ewaluacja wykazała zdecydowanie lepszą kondycję ekonomiczną uczestników „systemu stargardzkiego”, w porównaniu z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z powiatu porównawczego. Jako średnią lub
bardzo dobrą oceniło swoją sytuację materialną 88,3 proc. badanych ze Stargardu
i 49,1 proc. badanych w powiecie porównawczym. Za bardzo skromną swoją sytuację uznał co dziesiąty badany w grupie stargardzkiej (10,0 proc.) i co drugi
z powiatu porównawczego (47,3 proc.).
O zdecydowanie lepszej sytuacji materialnej uczestników „systemu stargardz
kiego” decydują uzyskiwanie przez znaczną ich część (wśród badanych 50,7 proc.)
wynagrodzenia za pracę. Osoby niepełnosprawne intelektualnie w powiecie porównawczym takich dochodów praktycznie nie mają. Wśród badanych z tej grupy tylko 3,5 proc. uzyskiwało wynagrodzenie z tytułu wykonywanych prac dorywczych.
Na lepszą sytuację materialną uczestników „systemu stargardzkiego” wpływa także
bardziej korzystna struktura uzyskiwanych dochodów. Wyłącznie rentę lub zasiłek
otrzymywało w grupie stargardzkiej tylko 8,0 proc., podczas gdy w grupie porównawczej aż 65,0 proc. badanych. Co trzeci badany w Stargardzie dysponował jednocześnie wynagrodzeniem, rentą i zasiłkiem.
Potrzeby w zakresie codziennego odżywiania (spożywanie trzech podstawo
wych posiłków) były – w świetle uzyskanych danych – zaspokajane na podobnym
poziomie w obu badanych grupach. Śniadanie jadło 97,3 proc. badanych z grupy
stargardzkiej i 94,7 proc. badanych z powiatu porównawczego; obiad – odpowiednio
98,7 proc. i 93,0 proc.; kolację – odpowiednio 88,0 proc. i 91,2 proc. W obu badanych grupach podobnie przedstawiało się również zadowolenie ze spożywanych
posiłków. W grupie stargardzkiej osoby bardzo zadowolone stanowiły 76,7 proc.,
a średnio zadowolone – 23,3 proc.; w grupie porównawczej odpowiednio 69,1 proc.
i 25,5 proc.
Badani z grupy stargardzkiej, w stosunku do badanych z grupy porównawczej,
prezentowali większe zadowolenie związane z zaspokojeniem potrzeb dotyczących
ubrań i obuwia. Wśród badanych z grupy stargardzkiej, bardzo zadowoleni z noszonej odzieży stanowili 81,7 proc. (z obuwia – 80,0 proc.), zaś wśród badanych
z powiatu porównawczego – 70,9 proc. (z obuwia – 72,7 proc.).
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W porównaniu do respondentów z powiatu porównawczego, uczestnicy „systemu stargardzkiego” charakteryzowali się zdecydowanie lepszą sytuacją mieszkaniową. Ponad połowa grupy stargardzkiej (54,7 proc.) mieszkała samodzielnie w swoich mieszkaniach. W grupie porównawczej taką możliwość posiadało
15,8 proc. badanych.
Ogólny wskaźnik dobrostanu materialnego mógł osiągnąć maksymalną wartość
5,00. Jego wartość dla grupy stargardzkiej wyniosła 4,14 (stan: dobry), natomiast dla
grupy porównawczej 3,23 (stan: dostateczny). W dużej mierze wynika to ze stworzonych przez „system stargardzki” możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie aktywności zawodowej oraz osiągania przez te osoby dochodów
z pracy. Duży wpływ na poziom dobrostanu materialnego uczestników „systemu
stargardzkiego” ma także funkcjonujące w Stargardzie Szczecińskim mieszkalnictwo
wspomagane, które co czwartemu uczestnikowi „systemu” dało możliwość zamieszkania we własnym mieszkaniu.
5.3. Potencjał osobisty. Przeprowadzona ewaluacja wykazała podobny poziom
potencjału osobistego charakteryzującego badanych uczestników „systemu stargardzkiego” oraz badanych z powiatu porównawczego – pomimo, że badane grupy
różniły się pod względem stopnia niepełnosprawności. W grupie stargardzkiej oso
by ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 88,0 proc., podczas gdy
w grupie porównawczej tylko połowę badanych – 47,4 proc.
Obie badane grupy charakteryzował także podobny, średni poziom wykształcenia. W grupie stargardzkiej miało ono jednak odmienny profil. Więcej
osób (40,0 proc.) posiadało wykształcenie zawodowe (w grupie porównawczej
22,8 proc.), lecz jednocześnie większy odsetek badanych (16,5 proc.) stanowiły osoby
z wykształceniem niższym niż podstawowe i bez wykształcenia szkolnego (w grupie
porównawczej tylko 3,5 proc.), co było następstwem znacznego udziału w grupie
stargardzkiej osób głęboko upośledzonych intelektualnie. W grupie porównawczej,
najliczniej reprezentowane były osoby z wykształceniem podstawowym – 63,2 proc.
W grupie stargardzkiej stanowiły one 37,3 proc.
Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” charakteryzowali się wyższym poziomem umiejętności czytania i pisania. W grupie stargardzkiej odsetki osób deklarujących, że nie potrafią czytać (16,0 proc.) oraz pisać (16,0 proc.) były niższe,
niż w grupie porównawczej (odpowiednio: 36,8 oraz 35,1 proc.). Jednocześnie,
w grupie stargardzkiej wyższe były odsetki osób deklarujących, że potrafią czytać
dobrze lub bardzo dobrze (50,6 proc.; w grupie porównawczej 47,4 proc.) oraz pisać
dobrze lub bardzo dobrze (45,3 proc.; w grupie porównawczej 40,4 proc.).
Umiejętność liczenia, której nabycie sprawia duże trudności osobom z nie
pełnosprawnością intelektualną (im głębsze upośledzenie, tym większe problemy
z arytmetyką) wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” była słabsza
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niż u badanych z powiatu porównawczego. W grupie stargardzkiej, odsetek badanych potrafiących liczyć bardzo dobrze lub dobrze (32,0 proc.) był wyraźnie niższy,
niż wśród badanych z powiatu porównawczego (42,2 proc.). Odsetki badanych nie
potrafiących liczyć lub słabo liczących były w obu grupach niemal takie same (odpowiednio: 36,0 oraz 35,1 proc.).
Istotnym elementem potencjału osobistego osób niepełnosprawnych intelektualnie, wyznaczającym ich możliwości w zakresie społecznego angażowania się
i partycypacji w życiu środowiska, jest również umiejętność pozytywnego reagowa
nia na nowe zadania. Wśród badanych w Stargardzie odsetek osób deklarujących,
że bardzo lub średnio lubią otrzymywać do wykonania nowe zadania był wyższy
(wynosił 90,0 proc.), niż w grupie badanych z powiatu porównawczego (69,1 proc.).
Ogólny wskaźnik potencjału osobistego mógł osiągnąć maksymalną wartość
5,00. Jego wartość w grupie stargardzkiej wyniosła 3,11 (stan: dostateczny), natomiast w grupie porównawczej 2,93 (stan: dostateczny). Podobny do grupy porównawczej wskaźnik potencjału osobistego, uczestnicy „systemu stargardzkiego”
osiągnęli pomimo, iż większość z nich (88,0 proc.) były to osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności. W grupie porównawczej, osoby z tym stopniem niepełnosprawności stanowiły niespełna połowę (47,4 proc.). Przyczyn tej względnie
dobrej wartości wskaźnika w grupie stargardzkiej, trzeba dopatrywać się w fakcie,
iż „system stargardzki” obejmuje procesem abilitacji i rehabilitacji wszystkich swoich uczestników, świadomie tworząc im warunki do stałej aktywności stymulującej
ich rozwój oraz podtrzymującej osiągnięty poziom ich potencjału osobistego.
5.4. Samodzielność. W nowoczesnym traktowaniu niepełnosprawności intelektualnej, zdecydowanie podważane jest podejście „opiekuńcze”, utwierdzające osoby
z tym rodzajem niepełnosprawności w przekonaniu o ich niekompetencji i trwałej
zależności. Dla rozwoju tych osób najważniejsze znaczenie ma ich samodzielna aktywność. W tym aspekcie ważne jest wyposażenie ich w odpowiednie umiejętności,
a także warunki charakteryzujące środowisko lokalne (np. transportowe) oraz postawy jego mieszkańców.
Deklarowana samodzielność w zakresie przygotowywania sobie posiłków
w obu badanych grupach była identyczna i kształtowała na poziomie ok. 86,0 proc.
Natomiast, wykorzystywanie tej umiejętności było częstsze wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” (69,3 proc.), niż u badanych z powiatu porównawczego (52,6 proc.).
Samodzielne robienie zakupów było dość częstą praktyką w obu badanych grupach, przy czym – częstszą wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego”.
Samodzielnie sprawunki załatwiało 72,0 proc. badanych ze Stargardu (w tym często 41,3 proc.) oraz 61,5 proc. badanych z powiatu porównawczego (w tym często
26,3 proc.).
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Innym, znacznie trudniejszym oraz dostępnym tylko osobom sprawniej
szym, elementem codziennej niezależności jest samodzielne korzystanie z usług.
Do fryzjera częściej sami chodzili badani uczestnicy „systemu stargardzkiego”
(45,3 proc.), niż badani z powiatu porównawczego (31,4 proc.). Badani z grupy stargardzkiej znacznie częściej korzystali także z usług pocztowych (54,7 proc., podczas
gdy w grupie porównawczej 19,3 proc.) oraz z usług bankowych (odpowiednio:
38,7 proc. i 15,8 proc.).
Zdolność do samodzielnego poruszania się poza domem częściej deklarowali badani z powiatu porównawczego (82,5 proc.), niż badani uczestnicy „systemu
stargardzkiego” (74,7 proc.). Jednocześnie, umiejętność samodzielnego korzystania
ze środków transportu publicznego powszechniej występowała wśród uczestników
„systemu stargardzkiego” (69,3 proc., niż u badanych w powiecie porównawczym
(45,6 proc.).
Ogólny wskaźnik samodzielności mógł osiągnąć maksymalną wartość 5,00.
Jego wartość w grupie stargardzkiej wyniosła 3,10 (stan: dostateczny), a w grupie
porównawczej 2,72 (stan: dostateczny minus). Większy stopień zaawansowania
uczestników „systemu stargardzkiego” w prowadzeniu samodzielnego życia (m.in.
w załatwianiu codziennych spraw), to efekt planowych działań rehabilitacyjnych
(treningów samodzielności) prowadzonych przez kadrę w placówkach oraz przez
asystentów w mieszkalnictwie wspomaganym, a także tworzonych osobom niepełnosprawnym możliwości do codziennego praktykowania samodzielności (m.in.
dzięki samodzielnemu zamieszkiwaniu).
5.5. Podstawowa aktywność życiowa. Dla jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie, największe znaczenie mają dostępne im możliwości wykorzystania posiadanego potencjału do podejmowania i rozwijania ich aktywności życiowej. Wszyscy, tj. 100,0 proc. badanych w Stargardzie prowadziło jakiś rodzaj
podstawowej aktywności życiowej, tj. systematycznie pracowało lub uczęszczało
do placówki rehabilitacyjnej, podczas gdy w grupie porównawczej aktywność taka
(korzystanie z placówki lub pomoc w gospodarstwie rolnym) charakteryzowała
45,6 proc. badanych. Brak aktywności podstawowej dotyczył 54,4 proc. badanych
w powiecie porównawczym – w tym aż 38,6 proc. badanych z tej grupy stwierdziło wprost, że niczego na co dzień nie robi. Niewielka ich część pomagała w domu
(12,3 proc.) lub gospodarstwie rolnym (7,0 proc.). Systematyczną i samodzielną akty
wność zawodową prowadziła połowa badanych z grupy stargardzkiej (50,7 proc.),
podczas gdy wśród badanych z grupy porównawczej taki rodzaj aktywności podstawowej w ogóle nie występował. Procesem rehabilitacji w placówkach (WTZ i ŚDS)
w grupie stargardzkiej objętych była połowa badanych (49,3 proc.), podczas gdy
w grupie porównawczej 38,6 proc.
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Ogólny wskaźnik aktywności podstawowej mógł osiągnąć maksymalną wartość
5,00. Jego wartość w grupie stargardzkiej wyniosła 5,00 (stan: bardzo dobry), natomiast w grupie porównawczej 2,25 (stan: niedostateczny). Zasadniczą przyczyną
tej dużej różnicy wartości wskaźnika jest funkcjonujący w środowisku stargardzkim
system wsparcia, który z założenia wyklucza zjawisko bierności osoby niepełnosprawnej. Każdy uczestnik „systemu” musi realizować jakiś rodzaj codziennej, systematycznej aktywności podstawowej, przy czym szczególną uwagę przywiązuje się
do przygotowania osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia oraz do tworzenia im ku temu warunków.
5.6. Aktywność w czasie wolnym. Dobrze zorganizowany i spędzony czas wolny,
to istotne źródło satysfakcji i radości życia oraz obszar wielu możliwości rehabilitacyjnych. Przeprowadzona ewaluacja ujawniła duże różnice pomiędzy badanymi
grupami w profilach aktywności w czasie wolnym. Wśród badanych w Stargardzie
Szczecińskim stwierdzono: wyraźnie większą popularność różnych form aktywności umysłowej, artystycznej i duchowej; wyraźnie większe uczestnictwo w życiu
towarzyskim; wyraźnie większą popularność różnych zajęć sportowych oraz szerszy
zakres preferencji medialno-rozrywkowych.
Wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego”, zdecydowanie częstszą i „bogatszą” aktywnością było czytelnictwo. Czytanie gazet deklarowało 72,0
proc. badanych z grupy stargardzkiej i 43,9 proc. z grupy porównawczej. Natomiast czytanie książek deklarowało odpowiednio: 52,0 proc. i 14,0 proc. badanych.
Stwierdzono także szerszy zakres tematyczny książek czytanych przez badanych
w Stargardzie.
Popularność oglądania telewizji, jako formy spędzania czasu wolnego, była podobna w grupie stargardzkiej (93,3 proc.) oraz w grupie porównawczej (87,7 proc.).
Najbardziej cenionymi programami w obu badanych grupach były filmy i seriale
oraz serwisy informacyjne. Pozycje ambitniejsze (historyczne, publicystyczne, naukowe itp.) były oglądane rzadko, przy czym w grupie stargardzkiej częściej, niż
w grupie porównawczej. Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” częściej korzystali też z kinowej formy obcowania ze sztuką filmową, niż badani z powiatu
porównawczego. W kinie bywało 70,7 proc. badanych z Stargardu Szczecińskiego
i tylko 15,5 proc. badanych z powiatu porównawczego.
Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” zdecydowanie częściej, niż badani
z powiatu porównawczego bywali także w kawiarni, pubie lub klubie. Do takich lokali uczęszczało 46,7 proc. badanych z grupy stargardzkiej (częstym bywalcem był
co dziesiąty badany ze Stargardu) i tylko 8,8 proc. badanych z grupy porównawczej.
Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” o wiele intensywniej uprawiali sport i korzystali z zajęć sportowych (62,7 proc.), niż badani z powiatu porównawczego (30,9 proc.). Częściej także (60,0 proc.) deklarowali posiadanie hobby,
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w stosunku do respondentów z powiatu porównawczego (40,4 proc.). Indywidualne pasje uczestników „systemu stargardzkiego” dowodzą dość szerokiego repertuaru ich zainteresowań poznawczych i artystycznych, podczas gdy wśród badanych
z powiatu porównawczego największe znaczenie miały kontakty z naturą (hodowa
nie zwierząt domowych, wędkarstwo).
Ogólny wskaźnik aktywności w czasie wolnym mógł osiągnąć maksymalną
wartość 5,00. Jego wartość w grupie stargardzkiej wyniosła 3,26 (stan: dostateczny),
natomiast w grupie porównawczej 1,49 (stan: niedostateczny). Wśród przyczyn dużej różnicy w wartości wskaźnika aktywności w czasie wolnym (o 1,77 punktu)
podkreślić trzeba: wyraźnie wyższy poziom posiadanych zainteresowań i „życia duchowego” obserwowany wśród uczestników „systemu stargardzkiego”
(jako pochodną prowadzonej w placówkach rehabilitacji i w ZAZ podstawowej
aktywności życiowej), „środowiskowy” sposób życia osób niepełnosprawnych
w Stargardzie (życie większości osób niepełnosprawnych z powiatu porównaw
czego toczy się głównie w kręgu rodzinnym) oraz stworzone uczestnikom „systemu” warunki do prowadzenia grupowej oraz indywidualnej aktywności w czasie
wolnym. Wyższej wartości wskaźnika w grupie stargardzkiej dodatkowo sprzyja dobra sytuacja materialna (zwłaszcza wśród zarabiających pracowników ZAZ), a także
planowa działalność stargardzkiego Koła PSOUU, które zabiega m.in. o dostępność
i szerokie korzystanie z zajęć sportowych przez swoich podopiecznych.
5.7. Relacje interpersonalne. Kontakty z innymi ludźmi odgrywają ważną rolę
w kształtowaniu jakości życia człowieka. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną napotykają w tym obszarze na wiele barier, będących pochodną deficytów intelektualnych oraz czynników środowiskowych.
Miarą jakości relacji społecznych człowieka jest odczuwanie samotności, które wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” miało, w porównaniu
do badanych z powiatu porównawczego, zdecydowanie mniejszy zakres. Ponad
dwie trzecie badanych uczestników „systemu stargardzkiego” oświadczyło, że nie
czują się samotni (68,3 proc.), podczas gdy wśród badanych z powiatu porównaw
czego takich osób było 40,0 proc.
Otwartość towarzyska („bardzo dobrze lub średnio czuję się w towarzystwie innych ludzi”) była, co do skali, podobna wśród badanych ze Stargardu Szczecińskiego i powiatu porównawczego (odpowiednio 98,3 proc. i 94,5 proc.). Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” deklarowali lepsze samopoczucie rodzinne. Bardzo
dobre samopoczucie w swojej rodzinie deklarowało 95,0 proc. badanych z grupy
stargardzkiej i 69,1 proc. z grupy porównawczej. Wśród badanych ze Stargardu nie
było osób czujących się źle w rodzinie, wśród badanych z powiatu porównawczego
taki stan stwierdzało 5,5 proc. osób.
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Badanych uczestników „systemu stargardzkiego” charakteryzowało szersze
grono znajomych i przyjaciół. Ich posiadanie zadeklarowało 82,7 proc. badanych
z grupy stargardzkiej i 66,7 proc. badanych z grupy porównawczej. Z kolei ich brak
zgłaszał co szósty badany w Stargardzie i co trzeci w powiecie porównawczym.
O głębszym charakterze utrzymywanych przez osobę niepełnosprawną relacji rodzinnych i środowiskowych (m.in. o odczuwaniu empatii i poczuciu solidarności)
świadczy gotowość do pomagania innym. Takie działanie zadeklarowało 98,3 proc.
badanych z grupy stargardzkiej, podczas gdy w grupie porównawczej 69,1 proc.
Wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego” odsetek osób twierdzących,
że nie pomagają innym był znikomy i wynosił 1,7 proc. – w grupie porównawczej
– 30,9 proc.
Ogólny wskaźnik relacji interpersonalnych mógł osiągnąć maksymalną wartość
5,00. Jego wartość w grupie stargardzkiej wyniosła 4,19 (stan: dobry), natomiast
w grupie porównawczej 3,62 (stan: dobry minus). Przyczyn stwierdzonej różnicy
należy doszukiwać się przede wszystkim w silnie „środowiskowym”, a nie tylko
„rodzinnym”, charakterze egzystencji uczestników „systemu stargardzkiego”. Ich
codzienna aktywność, jako pracowników ZAZ lub uczestników WTZ i ŚDS, stwa
rza sprzyjające warunki do rozwoju nasyconych osobistymi treściami (wzajemnym
zainteresowaniem, współpracą, możliwościami dla głębszej rozmowy i ekspresji)
relacji interpersonalnych.
5.8. Samostanowienie. Pod względem niezależności i samostanowienia w codzien
nym życiu, w o wiele korzystniejszej sytuacji byli badani uczestnicy „sytemu
stargardzkiego”. Prawie wszyscy respondenci z grupy stargardzkiej samodzielnie poruszający się poza domem dysponowali własnymi kluczami do mieszkania
(93,3 proc.). W grupie badanych z powiatu porównawczego takie możliwości posia
dało dwie trzecie badanych (69,1 proc.). O swobodnym dysponowaniu mieszkaniem
świadczy również możliwość zapraszania do niego i przyjmowania w nim znajomych. Taką swobodę potwierdziło 95,0 proc. badanych ze Stargardu Szczecińskie
go i 66,3 proc. badanych z powiatu porównawczego. Co piąty badany z grupy
porównawczej (21,8 proc.) stwierdził, że nie może sam zapraszać i przyjmować
znajomych. W grupie stargardzkiej taką deklarację złożyło tylko 5,0 proc. badanych.
Istotnym wymiarem samostanowienia jest możliwość samodzielnego podej
mowania decyzji konsumenckich. Deklarowany poziom samodzielności w decydowaniu o zakupie ubrań i obuwia był w obu badanych grupach podobny i dotyczył
co drugiego badanego (w grupie stargardzkiej odsetek deklaracji wynosił 55,0 proc.,
a w grupie porównawczej – 47,3 proc.).
Innym ważnym wymiarem samostanowienia jest możliwość samodzielnego zarządzania własnymi środkami finansowymi. Deklarowany poziom samodzielności
w dysponowaniu pieniędzmi był wyższy w grupie stargardzkiej, w której odsetek
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takich deklaracji wynosił 80,1 proc., (w grupie porównawczej - 52,7 proc.). Nigdy nie decydował o tym, na co wydawać pieniądze co piąty badany w Stargardzie Szczecińskim (20,0 proc.) i prawie co drugi badany z powiatu porównawczego
(43,6 proc.).
Ogólny wskaźnik samostanowienia mógł osiągnąć maksymalną wartość 5,00.
Jego wartość w grupie stargardzkiej wyniosła 3,67 (stan: dobry minus), natomiast
w grupie porównawczej 3,14 (stan: dostateczny). Stwierdzona różnica wartości
ogólnego wskaźnika samostanowienia pomiędzy badanymi grupami jest przede
wszystkim skutkiem dwóch czynników: lepszej kondycji finansowej badanych
z grupy stargardzkiej oraz ich korzystniejszej sytuacji mieszkaniowej (wysoki odsetek osób mieszkających samodzielnie).
5.9. Integracja i partycypacja społeczna. Ważnym przejawem integracji i partycypacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną jest ich udział
w uroczystościach i imprezach środowiskowych. W grupie stargardzkiej, udział
w tego typu wydarzeniach deklarowała zdecydowana większość badanych
(90,7 proc., w tym 24,0 proc. bardzo częsty udział), podczas gdy w grupie porównawczej co trzeci badany (35,2 proc., w tym 12,0 proc. bardzo częsty udział).
W uroczystościach i imprezach w ogóle nie uczestniczył tylko co dziesiąty badanych
z „systemu stargardzkiego” (9,3 proc.) i prawie dwie trzecie respondentów z powia
tu porównawczego (64,8 proc.).
Istotnym wskaźnikiem integracji i partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych jest stopień korzystania przez nie z atrakcji życiowych,
do których zalicza się m.in. wyjazdy turystyczne. Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” wyjeżdżają na wycieczki zdecydowanie częściej (89,3 proc.), niż badani z powiatu porównawczego (47,4 proc.).
Za ważną formę uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego uznawane bywa
uczęszczanie do kościoła. Zwyczaj ten jest powszechny zarówno wśród badanych
uczestników „systemu stargardzkiego” (90,6 proc.), jak i w powiecie porównaw
czym (87,7 proc.). Do kościoła nie chodził co dziesiąty badany.
Ważnym wymiarem partycypacji społecznej jest korzystanie z podstawowych
praw obywatelskich, w tym z prawa wyborczego. W tym zakresie, aktywność uczes
tników „systemu stargardzkiego” jest o wiele wyższa, niż osób niepełnosprawnych
w powiecie porównawczym. W wyborach bierze udział zdecydowana większość
badanych w Stargardzie Szczecińskim (86,7 proc., w tym 68,0 proc. zawsze), pod
czas gdy w powiecie porównawczym tylko połowa respondentów (52,6 proc., w tym
43,9 proc. zawsze). Blisko połowa badanych z powiatu porównawczego nigdy nie
brała udziału w wyborach (w grupie stargardzkiej 13,3 proc.).
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Nowe problemy w obszarze integracji i partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych rodzi szybki postęp technologiczny. Jednym z nich jest udostępnienie tym
osobom nowych technologii komunikacyjnych zwiększających ich samodzielność,
aktywność i udział w życiu społecznym. Wśród uczestników „systemu stargardzkiego” stwierdzono o wiele większe zaawansowanie w korzystaniu z telefonii komórkowej. W grupie stargardzkiej badani dysponowali własnym telefonem tego typu
dwukrotnie częściej (96,7 proc.), niż badani z powiatu porównawczego (47,3 proc.).
Funkcją wysyłania SMS-ów posługiwała się zdecydowana większość badanych
w Stargardzie Szczecińskim (80,0 proc.); wśród badanych z powiatu porównawczego SMS-y wysyłała co czwarta osoba (25,5 proc.). Umiejętność korzystania z Internetu opanowało 73,3 proc., badanych uczestników „systemu stargardzkiego” i 32,7
proc badanych z powiatu porównawczego. Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” także nieporównanie częściej posługiwali się tą umiejętnością (58,3 proc.),
niż badani z powiatu porównawczego (12,7 proc.).
Ogólny wskaźnik integracji i partycypacji społecznej mógł osiągnąć maksymalną wartość 5,00. Jego wartość wyliczona dla grupy stargardzkiej wyniosła 3,77
(stan: dobry minus), natomiast dla grupy porównawczej 2,07 (stan: niedostateczny).
Stwierdzona duża różnica wartości tego wskaźnika pomiędzy badanymi grupami
wynika z faktu, że w „systemie stargardzkim” świadomie planowane i realizowane są wielokierunkowe działania nakierowane na integrację społeczną uczestników
„systemu”. Zasadniczym czynnikiem włączenia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie jest umożliwienie im stałego korzystania z placówek rehabilitacji lub wykonywania pracy (są to bowiem zasadnicze formy ich uczestnictwa).
W ramach rehabilitacji społecznej prowadzonej w ŚDS i WTZ oraz w ZAZ, organi
zowane są różne imprezy okolicznościowe mające na celu włączenie oraz zaakceptowanie ich podopiecznych, jako równoprawnych członków społeczeństwa. Wśród
działań rehabilitacyjnych nakierowanych na społeczną i środowiskową integrację uczestników „systemu”, należy podkreślić znaczenie planowo inspirowanego
i aranżowanego wychodzenia w przestrzeń publiczną: spacery, wspólne zakupy, wycieczki krajoznawcze (także rowerowe), wyjścia na imprezy. Wsparcie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym obejmuje również przedsięwzięcia mobilizujące i ułatwiające im udział w sprawach publicznych (np. aranżowanie
udziału w wyborach).
5.10. Dobrostan emocjonalny. W koncepcji jakości życia osoby z niepeł
nosprawnością intelektualną, jako zjawiska subiektywno-obiektywnego, ogólne
odczucie dobrostanu (dobrostan emocjonalny) zajmuje miejsce centralne, ponieważ uogólnia i bilansuje szczegółowe elementy z wielu różnych obszarów życia
człowieka. Poczucie dobrostanu emocjonalnego wśród badanych w Stargardzie
Szczecińskim występowało powszechniej i zdecydowanie intensywniej, niż wśród
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badanych z powiatu porównawczego. Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego”
posiadali zdecydowanie bardziej pozytywną samoocenę swojej sytuacji życiowej,
niż badane osoby niepełnosprawne z powiatu porównawczego. Wśród badanych
uczestników „systemu stargardzkiego” zdecydowana większość (86,7 proc.) uważała, że powodzi im się tak samo lub lepiej niż innym (w grupie porównawczej
połowa - 50,9 proc.). Ponadto, w grupie badanych ze Stargardu tylko co dziesiąta
osoba (10 proc.) stwierdziła, że żyje jej się gorzej niż innym; w grupie badanych
z powiatu porównawczego deklarowała ten stan częściej niż co czwarta (27,3 proc.).
Badani uczestnicy „systemu stargardzkiego” mieli również zdecydowanie silniejsze, niż badani z powiatu porównawczego, poczucie udanego życia. W grupie
stargardzkiej prawie każdy (91,7 proc.) uważał, że jego życie jest bardzo lub średnio udane. W grupie porównawczej sądziło tak 60,0 proc. badanych. Jednocześnie,
co drugi z badanych uczestników „systemu stargardzkiego” (53,4 proc.) stwierdził,
że jego życie jest bardzo udane. W grupie porównawczej takiego zdania był tylko
co czwarty (27,3 proc.). Odsetek osób uznających, że mają nieudane życie był
w grupie stargardzkiej marginalny – ponad sześciokrotnie niższy (3,3 proc.), niż
w powiecie porównawczym (21,8 proc.). Za najważniejsze uwarunkowania poczu
cia udanego życia badani uznawali: samodzielność, zadowalający poziom życia
i dobrą sytuację materialną, udane życie osobiste i rodzinne; dobre relacje z ludźmi,
posiadanie znajomych i przyjaciół, bycie akceptowanym przez innych oraz akceptowanie samego siebie.
Wśród badanych uczestników „systemu stargardzkiego”, w porównaniu do res
pondentów z powiatu porównawczego, występowało znacznie słabsze poczucie
zmagania się z problemami życiowymi. Prawie trzy czwarte badanych uczestników
„systemu stargardzkiego” (73,3 proc.) uważało, że nie ma takich kłopotów (w po
wiecie porównawczym 49,1 proc).
Badanych uczestników „systemu stargardzkiego” charakteryzowało znacznie
intensywniejsze odczuwanie szczęścia, niż badanych z powiatu porównawczego. Prawie wszyscy badani z grupy stargardzkiej uważali się za bardzo lub raczej
szczęśliwych (98,3 proc.), podczas gdy w grupie porównawczej takich osób było
74,6 proc. Za bardzo szczęśliwych uważała się ponad połowa badanych ze Stargardu (58,3 proc.), a w grupie porównawczej jedna trzecia (36,5 proc.). W grupie
stargardzkiej odsetek osób, które twierdziły, że nie są szczęśliwe był znikomy
(1,7 proc.), podczas gdy wśród respondentów z powiatu porównawczego orzekła tak
co siódma osoba (14,5 proc.).
Blisko połowa (45,0 proc.) badanych w Stargardzie Szczecińskim uznawała także, że ma w życiu dużo radości. W grupie porównawczej taką opinię wyraziło tylko
29,1 proc. Jednocześnie, niewielki odsetek badanych z grupy stargardzkiej stwierdzał, że nie mają radości w życiu (1,7 proc.), podczas gdy w grupie porównawczej
14,6 proc.
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Ogólny wskaźnik dobrostanu emocjonalnego mógł osiągnąć maksymalną wartość 5,00. Jego wartość wyliczona dla grupy stargardzkiej wyniosła 3,84 (stan:
dobry), natomiast dla grupy porównawczej 2,69 (stan: dostateczny minus). Pomimo swej trudniejszej sytuacji zdrowotnej, uczestnicy „systemu stargardzkiego”
są ludźmi szczęśliwszymi i radośniejszymi, niż badane osoby z powiatu porównawczego. O wiele częściej niż badani z grupy porównawczej są przekonani, że
żyją tak samo, a nawet lepiej, niż inni obywatele. Przytoczone dane świadczą, że
funkcjonujący w Stargardzie Szczecińskim system rehabilitacji i wsparcia osób
z niepełnosprawnością intelektualną generuje powszechniejsze i intensywniejsze
poczucie dobrostanu emocjonalnego tych osób, aniżeli typowe warunki egzystencji
dostępne osobom niepełnosprawnym intelektualnie w większości środowisk lokal
nych w Polsce.
5.11. Syntetyczny wskaźnik jakości życia. Podsumowując przeprowadzoną analizę ilościową uzyskanych danych badawczych, na podstawie ogólnych wskaźników
charakteryzujących jakość poszczególnych domen, wyliczono dla badanych grup
syntetyczny wskaźnik jakości życia. Jego wartość obliczono jako średnią wartości
ogólnych wskaźników analizowanych domen.

Tabela 110. Konstrukcja i wyliczenie syntetycznego wskaźnika jakości życia

Lp.

Ogólny wskaźnik

1.

Wartość wskaźnika
w próbie

Klasyfikacja wskaźnika
dla próby

stargardz
kiej

z powiatu
porównawczego

stargardz
kiej

z powiatu
porównawczego

Dobrostanu fizycznego

4,16

2,49

dobry

niedostateczny
plus

2.

Dobrostanu materialnego

4,14

3,23

dobry

dostateczny

3.

Potencjału osobistego

3,11

2,93

dostateczny

dostateczny

4.

Samodzielności

3,10

2,72

dostateczny

dostateczny
minus

5.

Podstawowej aktywności
życiowej

5,00

2,25

bardzo
dobry

niedostateczny

6.

Aktywności w czasie
wolnym

3,26

1,49

dostateczny

niedostateczny

7.

Relacji interpersonalnych

4,19

3,62

dobry

dobry minus

8.

Samostanowienia

3,67

3,14

dobry minus

dostateczny
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9.

Integracji i partycypacji

3,77

2,07

dobry minus

niedostateczny

10.

Dobrostanu
emocjonalnego

3,84

2,69

dobry

dostateczny
minus

11.

Syntetyczny wskaźnik
jakości życia

3,82

2,66

dobry

dostateczny
minus

Opracowany dla potrzeb analitycznych syntetyczny wskaźnik jakości życia
mógł osiągnąć maksymalną wartość 5,00. Jego wartość dla grupy stargardzkiej wyniosła 3,82 (stan: dobry), natomiast dla grupy porównawczej 2,66 (stan: dostateczny
minus). Interpretując tę różnicę wartości (1,16 punktu na korzyść grupy stargardz
kiej), trzeba podkreślić jej dużą skalę w sytuacji, gdy badani uczestnicy „systemu
stargardzkiego” to głównie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 88,0 proc. (a więc napotykające na większe bariery rozwojowe i adaptacyjne), pod
czas gdy wśród badanych z powiatu porównawczego stanowiły one tylko połowę
badanych – 47,4 proc.
Kluczową przyczyną, ustalonej w trakcie przeprowadzonego badania, dobrej
jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Stargardzie Szczecińskim
są korzystne warunki środowiskowe zapewniane przez funkcjonujący tam lokalny
system wsparcia dla osób z tym rodzajem niepełnosprawności. Został on stworzony
i jest kierowany przez silne, lokalne ogniwo ogólnokrajowej organizacji pozarządowej reprezentującej tamtejsze środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz ich opiekunów.
PSOUU Koło w Stargardzie Szczecińskim pełni rolę organizatora i zarządcy
systemu placówek rehabilitacji i wsparcia dla swoich podopiecznych. Jednocześnie
silnie reprezentuje potrzeby i interesy środowiska wobec władz samorządowych.
Dzięki prowadzeniu działalności w ramach silnej, ogólnopolskiej organizacji pozarządowej stargardzkie Koło, którego przedstawiciele zasiadają w krajowych
władzach PSOUU, posiada i aktywnie wykorzystuje możliwość uczestnictwa
w kształtowaniu polityki społecznej państwa wobec osób niepełnosprawnych. Potrafi
pozyskiwać środki krajowe i unijne na projekty i zadania rehabilitacyjne. W powiecie
porównawczym, organizacje reprezentujące środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów są nieliczne, organizacyjnie i finansowo słabe,
a ich działania mają charakter wyłącznie lokalny. Organizacje te nie korzystają, ani
nawet nie zabiegają o zewnętrzne wsparcie. Na terenie powiatu funkcjonuje ogniwo tylko jednej znaczącej ogólnokrajowej organizacji pozarządowej, której misją
jest niesienie pomocy społecznej dla ogółu osób niepełnosprawnych. Działalność
istniejących w powiecie organizacji ogranicza się do prowadzenia placówek i nie
obejmuje opieką osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, które zamieszkują wiej
skie tereny powiatu.
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Stargardzki system wsparcia ma charakter kompleksowy, co polega m.in. na
ścisłej współpracy (skorelowaniu programów i działań) placówek rehabilitacyjnych będących ogniwami systemu. Każde z ogniw (ŚDS, WTZ) dostarcza swe
usługi rehabilitacyjne do zbliżonej pod względem stopnia niepełnosprawności intelektualnej grupy osób. W powiecie porównawczym działają dwa warsztaty terapii zajęciowej (w tym tylko jeden wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), środowiskowy dom samopomocy (dla szerokiej rodzajowo grupy
uczestników z zaburzeniami psychicznymi) oraz dom pomocy społecznej (dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną). Każda z placówek rehabilitacyjnych jest
prowadzona przez inną organizację pozarządową, między którymi nie ma żadnej
współpracy. Upośledzeni umysłowo uczestnicy tych placówek są zróżnicowani pod
względem stopnia niepełnosprawności intelektualnej i możliwości rozwojowych.
W środowiskowym domu samopomocy oraz w jednym z dwóch działających war
sztatów terapii zajęciowej jego uczestnicy są dodatkowo zróżnicowani pod względem rodzaju niepełnosprawności. W ŚDS, poza osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przebywają osoby chore psychicznie oraz ze schorzeniami neurologicznymi,
a w „mieszanym” WTZ także osoby niesprawne ruchowo. Z uwagi na różne rodzaje
i stopnie niepełnosprawności uczestników, zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej
są prowadzone w WTZ w bardzo niewielkim zakresie.
Kolejnym czynnikiem o zasadniczym znaczeniu dla jakości życia uczestników
„systemu stargardzkiego” jest działalność zakładu aktywności zawodowej, który
daje stałe zatrudnienie 45 osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Prawie połowa z nich została przygotowana do pracy w ZAZ w prowadzonym przez Koło
PSOUU warsztacie terapii zajęciowej. W powiecie porównawczym nie ma zakładu
aktywności zawodowej. Władze samorządowe przygotowują się do jego utworzenia. Obecnie na lokalnym rynku pracy nie ma żadnych możliwości zatrudnienia osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Do czynników o zasadniczym znaczeniu dla jakości życia uczestników „systemu stargardzkiego” należy zaliczyć także funkcjonujące na terenie Stargardu
Szczecińskiego mieszkalnictwo wspomagane tworzące osobom niepełnosprawnym
warunki do samodzielnego i niezależnego życia. W powiecie porównawczym, osoby
z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkują ze swoimi rodzinami lub w domu
pomocy społecznej, co w sposób oczywisty ogranicza możliwości ich niezależnego
życia.
Należy również odnotować, że „system stargardzki” został zbudowany i działa w mieście powiatowym. To bardzo ważna okoliczność dla jakości życia osób
z niepełnosprawnością intelektualną, dla ich niezależności oraz indywidualnego rozwoju. Uczestnikami „systemu” są jednak nie tylko osoby wywodzące się
ze Stargardu Szczecińskiego. Dzięki mieszkalnictwu wspomaganemu, uczestnikami
„systemu” może zostać wiele osób z odległych wiejskich terenów powiatu. Wśród
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aktualnych uczestników „systemu stargardzkiego” są także osoby dojeżdżające
do ZAZ lub placówek z pobliskich wsi.
Jakość życia warunkowana jest czynnikami osobistymi i środowiskowymi,
subiektywnymi i obiektywnymi. We współczesnej koncepcji jakości życia osób
z niepełnosprawnością intelektualną, zasadnicze znaczenie ma idea, że ludzie, miej
sca i otoczenie mogą promować i kształtować warunki zapewniające dobrą jakość
życia osób niepełnosprawnych. W koncepcji tej zwraca się uwagę, że działania
nakierowane na podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w zasadniczym stopniu powinny skupiać się na wieloaspektowym dostosowaniu środowiska do potrzeb życiowych tych osób. W tym sensie, koncepcja ta
rezygnuje z perspektywy koncentrującej uwagę przede wszystkim na samej osobie
niepełnosprawnej i mocno akcentuje znaczenie sytuacji, standardów i warunków,
w których osoba z niepełnosprawnością intelektualną żyje, mieszka, uczy się, pracuje, odpoczywa. Doświadczenia stargardzkie w pełni potwierdzają trafność takiego
podejścia. „System stargardzki” widzi w swym podopiecznym przede wszystkim
jednostkę dążącą do autonomii i samodzielnej aktywności, której w tych dążeniach
trzeba pomagać i tworzyć trwałe warunki wspierania jej samodzielnej egzystencji.
„System” ten nakierowany jest także na tworzenie warunków umożliwiających środowiskowe życie uczestników, warunków pozwalających i wymagających brania
odpowiedzialności za siebie i otoczenie oraz warunków zapewniających szeroką inkluzję społeczną podopiecznych.
Zgodnie ze współczesnymi poglądami jakość życia i los osób niepełnosprawnych przestały być traktowane jako kwestia, za którą zasadniczą odpowiedzialność
ponoszą ich rodziny i specjaliści w dziedzinie rehabilitacji. Odpowiedzialność ta
jest ujmowana szerzej. Oczekuje się jej od polityków, przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej różnych szczebli, od urzędników, pracodawców, przedsiębiorców oraz dostawców usług publicznych takich jak oświata, handel, transport
itp. Szczególnie istotną odpowiedzialność ponoszą podmioty zarządzające i organizujące życie społeczne na poziomie lokalnym. Wśród nich – jak wykazuje „doświadczenie stargardzkie” – niezbędny jest lider stale inspirujący i egzekwujący
prawa osób niepełnosprawnych oraz zabiegający i profesjonalnie kreujący warunki
dla codziennego urzeczywistniania tych praw. Doświadczenia stargardzkie uczą,
że zrodzone ze środowiskowych potrzeb organizacje pozarządowe są najlepszym
z możliwych realizatorów takiej roli. Obserwując „system stargardzki” nieustannie
nasuwa się refleksja, że skuteczna i ekonomicznie racjonalna polityka społeczna
w obszarze niepełnosprawności nie jest możliwa bez radykalnego wzmocnienia roli
trzeciego sektora jako jej realizatora oraz o wiele silniejszego niż obecnie wsparcia
tego sektora w jego kadrowym, merytorycznym i organizacyjnym rozwoju. Poszukując zaś modelu tego rozwoju, warto także wnikliwie studiować doświadczenia
stargardzkie. Wzmocnienie roli trzeciego sektora, jego rozwój i przygotowanie do

290

ŻYCIE W INTEGRACJI

nowych wyzwań powinny być bowiem prowadzone na gruncie nowoczesnej polityki wobec niepełnosprawności zmierzającej do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, zaś poprawa ta nie jest możliwa bez trwałych i ciągle doskonalonych
rozwiązań systemowych.

ROZDZIAŁ 4 REKOMENDACJE DLA MODELU LOKALNEGO

SYSTEMU REHABILITACJI I WSPARCIA SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO
DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

1 / W POSZUKIWANIU SKUTECZNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cechą nowoczesnej polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością jest jej
nastawienie na kształtowanie jakości życia tych osób, na realizację ich praw oraz
zwiększanie ich samodzielności i możliwości autonomicznego funkcjonowania,
a także aktywnego udziału w życiu społecznym. Polityka ta realizowana jest na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym, przy czym – zgodnie z zasadą subsydiarności – szczególne znaczenie ma ten ostatni, w ramach którego położenie i potrzeby osób z niepełnosprawnością mogą zostać najpełniej rozpoznane, a udzielane
im wsparcie i pomoc dokładnie zaplanowane. To przede wszystkim w lokalnych
społecznościach można rozwijać tzw. politykę inteligentną, posługującą się narzędziami precyzyjnie zaadresowanymi do konkretnych środowisk i kategorii osób niepełnosprawnych, skutecznie zapewniającą im rzeczywistą poprawę ich położenia
życiowego.
We współczesnym podejściu do niepełnosprawności szczególne znaczenie
przypisuje się interakcji pomiędzy osobą niepełnosprawną a jej środowiskiem. Warunki środowiskowe mogą bowiem wywierać pozytywny lub negatywny wpływ
na aktywność osób niepełnosprawnych, na poziom i jakość ich życia, na uczestnictwo w życiu publicznym i korzystanie z przynależnych im praw. Najważniejsze
z tych warunków dotyczą bezpośredniego otoczenia osoby niepełnosprawnej (domu,
szkoły, miejsca pracy itp.) oraz środowiska lokalnego. Zasadniczą uwagę kieruje się
zatem obecnie na wieloaspektowe dostosowanie warunków środowiskowych do interesów, wyznawanych wartości i potrzeb osób niepełnosprawnych. Poszukuje się
metod trwale zapewniających dobrą jakość życia tych osób. Dla skuteczności tych
zabiegów istotne znaczenie posiada skoordynowane współdziałanie: środowiska
osób niepełnosprawnych, struktur wdrażających politykę i programy wobec osób
niepełnosprawnych, społeczności lokalnych oraz centralnej władzy państwowej.
W Polsce szczególną rolę w polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych
przypisano samorządowi terytorialnemu, a więc lokalnemu poziomowi jej realizacji.
Odpowiada on za rozwój i funkcjonowanie przewidzianej w ustawodawstwie in-
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frastruktury instytucjonalnej odpowiedzialnej za rehabilitację osób niepełnosprawnych, ich edukację, generowanie miejsc pracy, pomoc społeczną, kulturę i rekreację,
a także współpracę z reprezentującymi środowiska osób niepełnosprawnych lokal
nymi organizacjami sektora obywatelskiego. Wykonywane przez samorząd terytorialny zadania (tzw. własne i zlecone) są finansowane w zasadniczej części
z funduszy państwowych według odgórnie przyjętych zasad. Prowadzone badania
wskazują na niedostateczną efektywność realizowanej polityki wobec osób niepełnosprawnych. Standard i jakość życia tych osób, stopień ich społecznej integracji
oraz poziom ich aktywności zawodowej zajmują trwałe miejsce na liście dotkliwych problemów społecznych kraju. Wśród najważniejszych przyczyn tej sytuacji
wskazuje się na występujący w polityce lokalnej brak odpowiedniej infrastruktury,
sprawdzonych metod i instrumentów prowadzących do poprawy położenia osób
z niepełnosprawnościami. Szczególnie ostro niedobory te odbijają się na sytuacji
życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, które są kategorią najsilniej wykluczoną społecznie.
Można powiedzieć, że „system stargardzki” to udana próba skonstruowania skutecznego narzędzia lokalnej polityki społecznej zaadresowanego do dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną, które w sposób trwały zapewnia dobrą jakość
ich życia. Narzędzie to wymaga korekt i dalszego rozwoju, ale jego idea, założenia i praktyka funkcjonowania udowodniły swoją przydatność. Jakie są więc najważniejsze elementy konstrukcyjne tego narzędzia, które można potraktować jako
rozwiązanie modelowe, do wprowadzenia przez środowiska lokalne zdecydowane
skorzystać z doświadczeń „systemu stargardzkiego” przy rozwiązywaniu problemu
integracji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną?
Analizując doświadczenia stargardzkie pod kątem możliwości ich wykorzystania dla budowy modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia koniecznie
trzeba mieć na uwadze okoliczności wynikające z faktu ratyfikowania przez Polskę
we wrześniu 2012 r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W dokumencie tym w sposób nowatorski zostały rozwinięte i skonkretyzowane idee, zasady
i standardy nowoczesnej polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami.
Proces implementacji Konwencji ONZ stawia przed prowadzoną w naszym kraju
polityką społeczną nowe wymogi i możliwości oraz nakreśla nowe perspektywy
dla rozwiązywania problemów niepełnosprawności w środowiskach lokalnych.
Perspektywy te powinny zostać uwzględnione także w dalszym rozwoju „systemu
stargardzkiego” i przy budowie analogicznych systemów w innych środowiskach
lokalnych.
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2 / REKOMENDACJE
Przedstawione w niniejszym rozdziale rekomendacje dla modelu lokalnego systemu
rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną uwzględniają nie tylko „doświadczenia stargardzkie”, ale również
nowe idee zawarte w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dotyczą one:
podstawowych założeń konstrukcyjnych i zasad organizacyjnych, które powinny
być brane pod uwagę przy budowie systemu w konkretnych środowiskach lokal
nych, a także w trakcie zarządzania jego funkcjonowaniem; celu systemu; obszaru
jego działania i wypełnianych funkcji oraz struktury.

2.1 / PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE I ZASADY ORGANIZACYJNE
SYSTEMU

Analiza wieloletniej praktyki „systemu stargardzkiego” pokazuje, że jego efektywność, mierzona jakością życia jego uczestników, wiąże się z konsekwentnym respektowaniem, w trakcie jego budowy i funkcjonowania, zestawu podstawowych
założeń i zasad organizacyjnych.
Rekomendowanymi założeniami, na których powinno opierać się budowanie,
funkcjonowanie i rozwijanie lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną są:
Założenie 1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są zdolne do rozwoju
i uczenia się, do pracy (potrafią dobrze pracować, gdy praca jest właściwie dobrana
do ich indywidualnych możliwości) oraz samodzielnego (choć ze wsparciem) funkcjonowania oraz uczestniczenia w życiu rodzinnym i społecznym.
Założenie 2. Niepełnosprawność intelektualna (jak każda niepełnosprawność)
jest problemem równocześnie biologiczno-medycznym, jak i społecznym, tj. wy
woływanym przez warunki środowiskowe, szczególnie dotkliwie wykluczające
osoby z tą niepełnosprawnością z normalnego życia. Dlatego też, ograniczanie tej
niepełnosprawności wymaga podejmowania zdecydowanych działań dostosowujących warunki życia do potrzeb, oczekiwań i możliwości osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
Założenie 3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają prawo do życia
w warunkach porównywalnych do tych, w których żyją osoby pełnosprawne w danej
społeczności. Przysługują im dokładnie te same prawa co osobom pełnosprawnym
(korzystanie z nich może wymagać wsparcia), m.in. do autonomii oraz samodzielności, w tym swobody dokonywania wyborów.
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Z kolei rekomendowane zasady organizacyjne, które – w świetle doświadczeń stargardzkich – powinny być uwzględniane przy budowie oraz w trakcie
funkcjonowania i rozwijania lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną to:
Zasada 1. Z uwagi na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej „system” powinien obejmować wyłącznie osoby z tym rodzajem niepełnosprawności.
Zasada 2. Ze względu na rodzaj i różnice potrzeb osób z niepełnosprawnością
intelektualną organizacja „systemu” (w tym procesu rehabilitacji) powinna uwzględniać co najmniej cztery grupy tych osób, wyróżnione ze względu na poziom funkcjonowania: osoby głęboko, wielorako upośledzone wymagające przede wszystkim
opieki i pobudzania prostej aktywności oraz uczestnictwa; osoby mające potencjał
do podejmowania aktywności i pracy; osoby zdolne do uzyskania zatrudnienia
w warunkach chronionych (ZAZ) oraz osoby, które – ze wspomaganiem – mogą
funkcjonować na otwartym rynku pracy.
Zasada 3. Organizacja systemu powinna również uwzględniać fazy cyklu życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem fazy
zaawansowanej dojrzałości. Jednocześnie trzeba uwzględniać możliwość następowania w trakcie życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną zmian w jej aspiracjach, poziomie funkcjonowania, możliwościach i potrzebach, zarówno o charakterze dojrzewania i rozwoju, jak i regresu (pogorszenie stanu zdrowia, postępująca
demencja itp.).
Zasada 4. Korzystanie z „systemu” przez osobę niepełnosprawną intelektualnie
powinno mieć charakter trwały, to znaczy, że nie może ona zostać usunięta z systemu (np. z powodu poprawy w funkcjonowaniu).
Zasada 5. W ramach „systemu” powinno być praktykowane holistyczne podejście do rozwiązywania życiowych i zawodowych problemów osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem odpowiednio dostosowanego wsparcia).
Zasada 6. Zakres i formy rehabilitacji powinny być dostosowywane do potrzeb
i wieku uczestnika systemu. Konieczne jest indywidualne podejście do rozwiązywania problemów konkretnych osób.
Zasada 7. „System” powinien tworzyć warunki dla rozwijania samodzielności
i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną w codziennym życiu.
Zasada 8. „System” powinien stymulować, wzbogacać i tworzyć warunki dla
wielokierunkowej aktywności jego uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem
aktywności zawodowej.
Zasada 9. „System” powinien włączać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w rynek pracy i w życie społeczności lokalnej.
Zasada 10. „System” powinien zapewniać otwartość struktur i form w zakresie
ich programowego i funkcjonalnego współdziałania.
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Zasada 11. „System” powinien uwzględniać w swoich ramach ogniwa umożliwiające osobom niepełnosprawnym intelektualnie aktywność o charakterze pracy,
a także ogniwa rehabilitujące i wspierające osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Zasada 12. „System” powinien zapewniać drożność rozumianą jako możli
wość płynnego przechodzenia uczestników z jednej struktury do drugiej, zgodnie
ze zmieniającymi się ich możliwościami i potrzebami – zarówno w kierunku wzrostu szans i rozwoju aktywności, jak i – ewentualnie – w kierunku zwiększenia opieki
i pomocy.
Zasada 13. „System” powinien wprowadzać do programu wszystkich struktur
działających w okresie poprzedzającym zatrudnienie, praktyki w zakresie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej oraz naukę zachowań niezbędnych w środowisku pracy.
Zasada 14. „System” powinien udostępniać uczestnikom możliwość samodzielnego zamieszkiwania w naturalnym środowisku społecznym (np. w formie mieszkalnictwa wspomaganego).
Zasada 15. „System” powinien zapewniać potrzebującym uczestnikom systemu
indywidualnie sprofilowaną pomoc i opiekę.
Zasada 16. „System” powinien umożliwiać uczestnikom dostęp do usług z za
kresu ochrony zdrowia, rehabilitacji leczniczej, a także (w otwartym środowisku)
edukacji ustawicznej, kultury, rekreacji i wypoczynku, w tym sportu i turystyki.
Zasada 17. „System” powinien ograniczać instytucjonalne formy rehabilitacji
i opieki na rzecz form samodzielnego i niezależnego życia w środowisku lokalnym.
Zasada 18. „System” powinien wspierać rodziców i opiekunów osób niepeł
nosprawnych oraz angażować ich w działanie i wzbogacanie systemu (w planowanie
procesu rehabilitacji, w jego indywidualizację itp.).

2.2 / CEL SYSTEMU
Wypracowana w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy
słowym koncepcja systemu wyrównywania szans poprzez rehabilitację i wsparcie
społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną przewiduje, że celem działania takiego systemu powinno być umożliwianie każdej, nawet głęboko
upośledzonej osobie z niepełnosprawnością intelektualną przezwyciężania ograniczeń funkcjonalnych, pokonywania barier, na które napotyka w środowisku fizycznym i społecznym, rozwijania całego swojego potencjału, aby umożliwić jej pełne
uczestnictwo w głównym nurcie życia społecznego oraz osiąganie jakości życia nie
gorszej, niż przeciętna jakość życia u pozostałych obywateli społeczności lokalnej
i państwa113.
113

Por.: Podrozdział 7 w rozdziale I.

296

ŻYCIE W INTEGRACJI

Tak określony cel zawsze był realizowany przez „system stargardzki”. Doświadczenie potwierdziło jego trafność i zasadność. Może być on zatem rekomendowany
jako element rozwiązania modelowego. Z jednej strony nawiązuje on do biopsychospołecznego rozumienia niepełnosprawności oraz do koncepcji jakości życia osób
z niepełnosprawnością intelektualną, z drugiej zaś ukierunkowuje wysiłki systemu
na dostosowanie środowiska do potrzeb życiowych tych osób, na kształtowanie warunków sprzyjających ich aktywności, samodzielności i niezależności oraz uczestnictwa w życiu społecznym.
Zwrócenia szczególnej uwagi wymaga zasadnicza różnica jakościowa między
leżącym u podstaw powyższej definicji pojmowaniem procesu rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych a rozumieniem tych pojęć w tradycyjnej praktyce rehabilitacyjnej, która występuje w większości środowisk lokalnych
w Polsce.
W przypadku „systemu stargardzkiego” punktem wyjścia dla prowadzonej
w jego ramach działalności rehabilitacyjnej są zróżnicowane i zmienne w czasie
potrzeby osób niepełnosprawnych oraz podmiotowe traktowanie tych osób. Zawarty
w celu działania „systemu” postulat umożliwiania każdej osobie z niepełnosprawnością intelektualną przezwyciężania ograniczeń oraz rozwijania jej potencjału po to,
aby osiągnęła dobrą jakość życia, skutkuje w codziennym funkcjonowaniu „systemu” przywiązywaniem zasadniczej wagi do środowiskowych warunków uczestnictwa rozwijających zdolności, umiejętności oraz aktywność osób niepełnosprawnych.
„System stargardzki”, realizując swój cel, rehabilituje nie tylko poprzez świadczenie swym uczestnikom niezbędnych zabiegów i usług rehabilitacyjnych, ale przede
wszystkim (co jest jego specyfiką oraz oryginalnym dorobkiem), poprzez aktywność samych osób niepełnosprawnych, tworzenie im warunków do działania: samodzielnego, niezależnego i nacechowanego odpowiedzialnością za własny los oraz
nakierowanego na uzyskiwanie satysfakcji życiowej. Codzienne funkcjonowanie
„systemu stargardzkiego” udowadnia istnienie wielkiej i samoistnej siły rehabilitującej tkwiącej w samej aktywności osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz
w jej odpowiedzialnym uczestnictwie w autentycznych, normalnych formach życia
społecznego i relacjach międzyludzkich.
Tymczasem, w tradycyjnym podejściu, rehabilitacja skoncentrowana jest
na działalności leczniczej i opiekuńczej oraz na „przystosowywaniu” osoby niepeł
nosprawnej do warunków życia w środowisku, w którym mieszka. Polega na dos
tarczaniu usług rehabilitacyjnych według standardów określanych przez personel
medyczno-terapeutyczny. Jakość życia osób niepełnosprawnych nie jest przedmio
tem zainteresowania praktyki rehabilitacyjnej, podobnie jak zagadnienia dotyczące
dostosowywania środowiska życia do potrzeb i oczekiwań tych osób.
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2.3 / OBSZAR SYSTEMU
Dla rozważań modelowych dotyczących lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia
społeczno-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością zasadnicze znaczenie ma wyznaczenie obszaru działania systemu i funkcji, które powinien realizować.
W tradycyjnym ujęciu, działania i zadania rehabilitacji określano w nawiązaniu
do definicji opisującej ją jako: skoordynowane stosowanie środków medycznych, pedagogicznych, społecznych i zawodowych w celu usprawnienia osób z naruszoną
sprawnością organizmu do możliwie najwyższego poziomu. Definicja ta, przyjęta
przez Światową Organizację Zdrowia w 1968 r., wyraźnie eksponowała środki i metody stosowane przez rehabilitację. Na tej podstawie wyodrębniono główne obszary
procesu rehabilitacyjnego (tj. rehabilitację leczniczą, pedagogiczno-psychologiczną,
zawodową i społeczną), którym podporządkowano wykonywane działania i zadania
rehabilitacyjne114.2Taki schemat myślenia trwale zakorzenił się w praktyce rehabilitacyjnej, a także w polityce społecznej.
W wyniku krytyki, m.in. za drugoplanowe i zbyt przedmiotowe potraktowanie
osób niepełnosprawnych oraz zbyt wąskie ujęcie celu rehabilitacji, w latach 90.
ubiegłego stulecia istotnie zmodyfikowano jej definicję. Kolejna formuła1153przyjęta
przez ONZ:
• zaakcentowała, że rehabilitacja to proces, którego celem jest umożliwienie oso
bom niepełnosprawnym osiąganie i utrzymanie optymalnego poziomu funkcjo
nowania fizycznego, narządów zmysłów, intelektualnego, psychicznego i spo
łecznego,
• sprecyzowała, na czym polega rehabilitacja w zakresie funkcjonowania fizycznego włączając w jej ramy działania zmierzające do odtworzenia i/lub przywrócenia funkcji, kompensacji utraty lub braku funkcji, jak też kompensacji ograni
czenia funkcjonalnego (m.in. poprzez dostarczanie urządzeń umożliwiających
większą niezależność),
• poszerzyła obszar działań rehabilitacyjnych (jednocześnie wykluczając z niego
tzw. początkową opiekę medyczną) zaliczając do nich szerokie spektrum działań, poczynając od rehabilitacji podstawowej i ogólnej, a kończąc na rehabilitacji nastawionej na realizację ściśle określonego celu, np. zawodowej.

Majewski T.: Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Centrum Badawczo-Rozwojowe
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, 1995, s.40
115
Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjęte podczas 48 sesji
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96), Narody
Zjednoczone, 1994, Zasada 3 Rehabilitacja
114
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Należy zauważyć, że „system stargardzki” formował się właśnie na gruncie wyżej omówionej definicji rehabilitacji. W ciągu kolejnych dwudziestu lat jej rozumienie podlegało dalszemu rozwojowi. Określając obecnie obszar dla działania lokalnego systemu rehabilitacji koniecznie trzeba więc wziąć pod uwagę nowatorskie
spojrzenie na proces rehabilitacji, które znajdujemy w Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych. Dokument ten, w Art. 26 włącza do procesu rehabilitacji podejmowanie skutecznych i odpowiednich środków, z uwzględnieniem wzajemnego
wsparcia, w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania
możliwie największej niezależności, pełnych zdolności fizycznych, umysłowych,
społecznych i zawodowych oraz pełnego włączenia i udziału we wszystkich aspektach życia. Konwencja zaleca, aby do realizacji tego celu organizować i rozwijać
usługi oraz programy służące wszechstronnej rehabilitacji, w szczególności w obszarach: zdrowia, zatrudnienia, edukacji i usług socjalnych. Usługi te i programy
powinny być organizowane w taki sposób, aby:
• były dostępne dla osób niepełnosprawnych od możliwie najwcześniejszego
etapu ich życia i oparte na wielodyscyplinarnej ocenie indywidualnych potrzeb
i potencjału,
• wspierały udział i włączanie osób niepełnosprawnych w społeczność lokalną
i we wszystkie aspekty życia społecznego,
• były dobrowolne (indywidualnie dobierane) i dostępne dla osób niepełnosprawnych możliwie blisko społeczności, w których żyją, w tym na
obszarach wiejskich116.4
Aby zapewnić prawidłowe (i w tym sensie modelowe) określenie obszaru funkcjonowania lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną należy dzisiaj przede wszystkim
rekomendować zdecydowane zerwanie z ciągle utrzymującym się w lokalnej praktyce utożsamianiem rehabilitacji ze stosowaniem środków medycznych, pedagogi
cznych, społecznych i zawodowych w celu usprawniania osób niepełnosprawnych.
Pole działalności rehabilitacyjnej jest o wiele bardziej rozległe. Nie dotyczy ona
tylko usprawniania, ale także kształtowania warunków dla pełnej inkluzji i partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych lub też zwiększania możliwości realizacji
ich praw.
Po drugie, trzeba rekomendować zdecydowane zerwanie z rozpowszechnionym pojmowaniem celu rehabilitacji w kategoriach prowadzonej działalności.
Celem rehabilitacji nie jest sama działalność rehabilitacyjna (np. wykonywanie
zabiegów czy prowadzenie zajęć terapeutycznych), ale jej rezultaty ujmowane
w kategoriach zaspokojenia szeroko rozumianych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Działalność jest tylko środkiem do uzyskania i utrzymania optymalnego poziomu
116

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2012, poz.1169, Art. 26
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funkcjonowania fizycznego, narządów zmysłów, intelektualnego, psychicznego
oraz społecznego, a także warunków dla niezależności oraz prowadzenia sensownej
aktywności i osiągania życiowej satysfakcji.
Po trzecie, należy także rekomendować zdecydowane zerwanie z poglądem, że
przedmiotem działań rehabilitacyjnych jest wyłącznie niepełnosprawna jednostka.
Jednakowo ważnym przedmiotem zabiegów rehabilitacyjnych są bowiem środowiskowe i społeczne warunki egzystencji osób niepełnosprawnych, których zmiana ma
umożliwić im realizację przynależnych praw, niezależność oraz pełne włączenie we
wszystkie aspekty życia.

2.4 / FUNKCJE SYSTEMU
Kolejnym ważnym zagadnieniem w prowadzonych rozważaniach modelowych
są funkcje, które powinien wypełniać lokalny system rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przewidziane jako cel systemu podnoszenie jakości życia tych osób wymaga trafnie
ukierunkowanej działalności, odpowiednich rozwiązań i racjonalnych dostosowań.
Konstrukcja katalogu funkcji systemu powinna uwzględniać współczesne, szerokie
rozumienie działalności rehabilitacyjnej. Opracowany dla rekomendowanego mo
delu katalog funkcji uwzględnia zarówno koncepcję jakości życia, treści Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych, jak również wyniki analizy doświadczeń „systemu stargardzkiego”. Zostały do niego włączone następujące funkcje ukierunkowane
na osiąganie założonego celu systemowego:
1. Funkcja opieki zdrowotnej. Jej realizacja obejmuje: monitorowanie i pomoc
w samokontroli stanu zdrowia, umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej (np. zapisywanie na wizyty, dowóz do lekarza, zgłaszanie wizyt domowych, pilnowanie
terminów badań itp.); asysta podczas korzystania z usług zdrowotnych, wspieranie
w procesie leczenia (np. realizacja recept, dawkowanie lekarstw, opieka w trakcie
chorób infekcyjnych); trening lekowy; propagowanie higieny oraz promowanie
zdrowego stylu życia (racjonalne odżywianie i aktywność). W Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Art. 25) podkreśla się, że państwa podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym usług zdrowotnych,
które są im potrzebne, ze względu na ich niepełnosprawność, a także tych mających
na celu ograniczenie i zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności. W „systemie stargardzkim” realizowane w ramach funkcji opieki zdrowotnej zadania są
zróżnicowane w zależności od indywidualnych potrzeb, stopnia i charakteru niepełnosprawności intelektualnej. Najszerszy zakres funkcja ta posiada w przypadku samodzielnie mieszkających osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
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oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jej realizacja wpisana jest w obowiązki
opiekunek i asystentów w mieszkalnictwie wspomaganym, a także zatrudnianego
w placówkach personelu medycznego.
Przeprowadzone badanie ujawniło zgłaszaną przez opiekunów dorosłych osób
niepełnosprawnych zamieszkujących z rodzinami potrzebę udzielania tym rodzinom
różnego rodzaju pomocy w okresie choroby.
2. Funkcja rehabilitacyjno-lecznicza. Realizacja tej funkcji przebiega
we współpracy z systemem ochrony zdrowia i obejmuje planowanie, organizowanie
i realizację usług zdrowotnych i terapeutycznych z zakresu rehabilitacji funkcjonal
nej. Rehabilitacja lecznicza służy zmniejszaniu lub łagodzeniu skutków chorób
i urazów, korygowaniu wad wrodzonych oraz zwiększaniu sprawności. Zadania rehabilitacyjno-lecznicze powinny być planowane oraz koordynowane w sposób zindywidualizowany. Tradycyjnie funkcja ta wypełniana jest w placówkach rehabili
tacyjnych; stosowane bywają także formy jej świadczenia w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej.
W „systemie stargardzkim” zasadniczy ciężar w wypełnianiu tej funkcji spoczywa na placówkach rehabilitacyjnych. W najszerszym zakresie jest ona realizowana
w przypadku osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Główne zadania związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć rehabilitacyjnych należą
do obowiązków zatrudnionego w placówkach personelu terapeutycznego. Funk
cja rehabilitacyjno-lecznicza jest w ramach „systemu stargardzkiego” powiązana
z funkcją rekreacyjną (np. zajęcia sportowe, w tym na basenie).
3. Funkcja opieki towarzysząco-wspierającej. Polega na wspieraniu, udzielaniu pomocy i opiece nad osobą niepełnosprawną podczas wykonywania przez nią
codziennych czynności: higienicznych, jedzenia, ubierania się i dbania o ubiór,
przyjmowania leków, przemieszczania się, wypełniania zajęciami czasu wolnego,
sprzątania, zakupów i innych form indywidualnej aktywności. Zakres realizacji
funkcji zależy przede wszystkim od stopnia niezależności fizycznej danej osoby i jej
zdolności do panowania nad swoim życiem. Podkreślić trzeba, że funkcja ta wypełniana jest także wobec osób o większej samodzielności. W ich przypadku zadania
opiekuńcze ograniczają się do monitorowania i świadczenia niewielkiego, ale koniecznego wsparcia. Tradycyjnie, opieka świadczona jest przez rodziny osób niepełnosprawnych, jak również personel placówek rehabilitacyjnych i mieszkalnictwa
wspomaganego. Pojawiły się także nowe formy realizacji usług opiekuńczych dla
osób niepełnosprawnych mieszkających z rodzinami, np. dzienne placówki oferujące tymczasową opiekę i dające wytchnienie stałym opiekunom, a także niezwykle
potrzebne formy „asystenckie”, polegające na towarzyszeniu i opiece nad osobą niepełnosprawną w trybie indywidualnym, w tym także w jej domu.
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Należy także podkreślić duże znaczenie zmian dokonujących się obecnie
w omawianej funkcji. W jej realizacji większego znaczenia nabierają aspekty związane z zapewnianiem osobie niepełnosprawnej warunków do prywatności, samosterowności (samodzielne wybory i podejmowanie decyzji) oraz niezależności.
W „systemie stargardzkim”, funkcja opiekuńcza najszerzej wypełniana jest
w stosunku do osób głębiej, wielorako upośledzonych, wymagających większego zakresu pomocy i zindywidualizowanych działań. Zadania związane z realizacją funkcji wpisane są w obowiązki opiekunek oraz asystentów w mieszkalnictwie
wspomaganym, a także personelu zatrudnionego w placówkach rehabilitacyjnych.
W przypadku uczestników „systemu” mieszkających z rodzinami, ciężar sprawo
wania opieki spoczywa na opiekunach, często będących już w zaawansowanym
wieku. Sygnalizowali oni potrzebę uzyskania stałego wsparcia przy wykonywaniu
obowiązków opiekuńczych. Trzeba tu zwrócić uwagę, że podtrzymywanie potencjału opiekuńczego rodziny wydłuża jej wydolność w świadczeniu wsparcia.
4. Funkcja finansowa. Obejmuje kilka zadań o różnym charakterze. Polega przede wszystkim na: zabieganiu o bezpieczeństwo finansowe osób z niepeł
nosprawnością intelektualną, w tym na poszukiwaniu możliwości zarobkowania.
Sytuacja finansowa osoby niepełnosprawnej jest bowiem jednym z głównych filarów jej niezależności. Wypełnianie funkcji finansowej polega także na asystowaniu
w zarządzaniu pieniędzmi i ich wydatkowaniu oraz asystowaniu w korzystaniu
z usług finansowych (konto osobiste, gromadzenie oszczędności, pożyczki). Podkreślić trzeba, że realizowanie tej funkcji szczególnie wymaga respektowania
woli i preferencji osoby niepełnosprawnej (w tym samodzielnego decydowania
o wydatkach), a także wyjątkowej rzetelności i uczciwości w prowadzeniu dokumentacji.
W „systemie stargardzkim” zabezpieczeniem finansowym jego uczestników zaj
muje się Zarząd Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim wraz rodzinami osób
niepełnosprawnych. Za priorytetowe uznano pełne wykorzystanie możliwości ofe
rowanych przez system rentowo-emerytalny, możliwości dofinasowań oferowanych
przez politykę społeczną oraz tworzenie warunków dla uzyskiwania zarobków przez
osoby niepełnosprawne. Omawiana funkcja obejmuje także realizowane przez Koło
PSOUU zadania z zakresu udzielania pomocy finansowej potrzebującym oraz gromadzenia środków na ten cel. Takie zadania, jak doradztwo i pomoc w gospodaro
waniu pieniędzmi, wsparcie w zakupach i korzystaniu z usług bankowych, nadzór
nad terminowym płaceniem należności itp. należą do obowiązków asystentów
mieszkalnictwa wspomaganego.
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5. Funkcja materialna. Tradycyjnie sprowadzano ją jedynie do ochrony osób
niepełnosprawnych przed ubóstwem. Dzisiaj polega ona na osiąganiu przez te osoby
co najmniej przeciętnego standardu życia. Konwencja ONZ zaakcentowała w Art.28
prawo osób niepełnosprawnych i ich rodzin do odpowiednich warunków życia (wyżywienia, odzieży, mieszkania), prawo do stałego ich polepszania, a także prawo do
ochrony socjalnej. Do szczególnie ważnych zagadnień dotyczących funkcji materialnej, związanych z kształtowaniem autonomii osób niepełnosprawnych, należy
tworzenie warunków do posiadania przez nie własnego dobytku. Realizowanie tej
funkcji wymaga respektowania woli i preferencji osoby niepełnosprawnej (w tym
samodzielnego decydowania o zakupach).
W „systemie stargardzkim”, funkcja materialna wypełniana jest w szczególnie
dogodnych warunkach, ponieważ osoby niepełnosprawne będące jego uczestnikami
mają możliwość zarobkowania i uzyskiwania samodzielnych mieszkań. Mieszkania
te stanowią ważny dorobek życiowy uczestników systemu, podobnie jak zakupione
z osiąganych zarobków wyposażenie mieszkań. Dodatkowo realizacja opisywanej
funkcji obejmuje takie zadania jak: zapewnianie gotowych obiadów (przygoto
wywanych przez ZAZ) lub pomoc w zakupach żywności i odzieży (doradztwo konsumenckie świadczone przez personel zatrudniony w placówkach oraz asystentów
mieszkalnictwa wspomaganego).
6. Funkcja mieszkaniowa117.5Polega na zapewnianiu dorosłym osobom z niepeł
nosprawnością intelektualną warunków godnego, uwzględniającego potrzeby tych
osób i respektującego ich autonomię, zamieszkiwania. Zgodnie z Art.19 Konwencji ONZ, osoby niepełnosprawne na zasadzie równości z innymi osobami powinny
mieć możliwość wyboru miejsca zamieszkania oraz decydowania gdzie i z kim będą
mieszkać, a także że nie będą zobowiązane do mieszkania w szczególnych warun
kach (w tzw. placówkach zamkniętych o charakterze totalnym).
Do niedawna osoby niepełnosprawne intelektualnie miały ograniczone możliwości zamieszkiwania poza domem rodzinnym. Zwykle umieszczano je w du
żych, zinstytucjonalizowanych placówkach pobytu stałego, w których pozbawiano
je styczności z naturalnym środowiskiem społecznym oraz podporządkowywano
narzuconym rygorom. Traktowanie potrzeb materialnych, społecznych i ducho
wych osób niepełnosprawnych w kategoriach jakości życia oraz niezależności doprowadziło w ostatnich dziesięcioleciach do rozwoju nowych form mieszkalnictwa
dla tych osób. Pomoc i wsparcie świadczy się dzisiaj w przyjaznych niewielkich
placówkach mieszkalnictwa grupowego. Dla osób nie wymagających opieki z po
wodów zdrowotnych oraz samodzielnych intensywnie rozwijane są formy samodzielnego zamieszkiwania wspomaganego.
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Pionierem rozwoju takich form w Polsce jest „system stargardzki”. Podkreślenia
wymaga fakt, że nowatorskie realizowanie tej funkcji w Stargardzie Szczecińskim
nie byłoby możliwe bez zaangażowania środowiska lokalnego, a konkretnie władz
samorządowych Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz Stargardzkiego Towa
rzystwa Budownictwa Społecznego.
7. Funkcja edukacyjna. W odniesieniu do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną wypełnianie tej funkcji polega na umożliwianiu im kontunuowania nauki w ramach szkolnego oraz pozaszkolnego systemu edukacyjnego, w celu:
rozwijania posiadanych lub nabywania nowych umiejętności zawodowych (kursy
i szkolenia), rozwijania świadomości obywatelskiej, rozwijania zainteresowań oraz
uzyskiwania przydatnych w codziennym życiu tzw. umiejętności instrumentalnych (np. obsługa komputera, korzystanie z Internetu), umiejętności personalnych
i społecznych (np. wyrabianie umiejętności adaptacyjnych, w tym treningi interpersonalne). Posiadanie aspiracji edukacyjnych jest przejawem autonomii, aktywności
i zaangażowania życiowego osoby niepełnosprawnej.
Funkcja edukacyjna realizowana jest przez „system stargardzki” w dość wąskim
zakresie i praktycznie ogranicza się do rzadko organizowanego przez Koło dokształcania zawodowego (głównie dla pracowników ZAZ). W zrealizowanym badaniu
stwierdzono jednocześnie występowanie wyraźnie uświadamianych potrzeb edukacyjnych wśród znacznej grupy uczestników systemu (co trzeci badany). Ujawniane
potrzeby dotyczą doskonalenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobycia zawodu, przekwalifikowania się, podniesienia poziomu wykształcenia szkolnego oraz
zdobycia nowych umiejętności praktycznych przydatnych w codziennym życiu,
a także rozwijania zainteresowań118.6
W Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Art.24) znaczenie edukacyjnych aspektów procesu rehabilitacji zostało bardzo dobitnie uwypuklone. Dokument
podkreśla, że prawo osób niepełnosprawnych do edukacji powinno być realizowane
bez dyskryminacji, na zasadach równych szans przez całe życie. Rekomenduje on
wdrażanie takiego systemu kształcenia, który dałby osobom niepełnosprawnym
możliwości pełnego rozwoju ich potencjału, poczucia godności i własnej wartości,
talentów, kreatywności oraz zdobywania wiedzy umożliwiającej skuteczny udział
w życiu społecznym. Konwencja zaleca także (Art.27 pkt. d) skuteczne udostępnianie szkoleń zawodowych i kształcenia ustawicznego.
8. Funkcja pedagogiczno-psychologiczna. Polega na zapewnianiu zdrowia psychicznego oraz kształtowaniu podmiotowości dorosłych osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Zadania realizowane w ramach tej funkcji powinny być skoncentro
wane na osobie oraz indywidualnie planowane. W ostatnich dziesięcioleciach, profil
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tej funkcji uległ zasadniczej zmianie. W ujęciu tradycyjnym była ona ukierunkowana
na „przystosowanie” osób niepełnosprawnych do wymagań społeczności, które
te osoby z powodu ich odmienności marginalizowały. Obecnie, omawiana funkcja
skupia się na kształtowaniu podmiotowości osoby niepełnosprawnej (przy uwzglę
dnieniu jej możliwości), na promowaniu niezależności, aktywności i uczestniczenia
w różnych aspektach życia społecznego. Chodzi tu o taki sposób traktowania i takie
metody pracy, które umożliwią osobie z niepełnosprawnością intelektualną osiąganie zwłaszcza: poczucia godności, tożsamości, samoakceptacji i bezpieczeństwa
(w tym redukcji lęków i poczucia osamotnienia), akceptacji w otoczeniu, wiary we
własne siły i możliwości, poczucia autonomii i samosterowności (w tym wyrażania
osobistych opinii i zachowywania się zgodnie z własnymi przekonaniami, określania
i realizowania własnych celów, dokonywania wyborów i podejmowania samodzielnych decyzji), odpowiedzialności, zdolności do celowej aktywności, motywacji do
działania, rozwoju zainteresowań i potrzeby samorealizacji. Wśród zadań z zakresu
funkcji psychologiczno-pedagogicznej szczególnie ważne miejsce zajmuje kształtowanie kompetencji interpersonalnych umożliwiających dobre relacje z rodziną
i osobami z otoczenia, w tym bliskie relacje o charakterze znajomości, przyjaźni,
sympatii czy miłości.
W wypełnianiu funkcji pedagogiczno-psychologicznej przez „system stargardzki” szczególne znaczenie nadaje się kształtowaniu tych aspektów osobowości jego
„uczestników”, które decydują o poziomie ich życiowej aktywności, dobrym samopoczuciu oraz dobrych relacjach społecznych. Zadania związane z realizacją tej
funkcji wykonuje personel terapeutyczny zatrudniony w placówkach i zakładzie aktywności zawodowej, a także asystenci mieszkalnictwa wspomaganego.
9. Funkcja rehabilitacyjno-społeczna. Polega na umożliwianiu dorosłym oso
bom z niepełnosprawnością intelektualną osiągania tzw. kompetencji społecznych
czyli umiejętności funkcjonowania w środowisku społecznym, a także tworzeniu
warunków sprzyjających włączaniu osób niepełnosprawnych w życie środowiska lokalnego. Rozumienie rehabilitacji społecznej często bywa ograniczane do zabiegów
zwiększających samodzielność osoby niepełnosprawnej w codziennym życiu. Tymczasem osobie z niepełnosprawnością intelektualną, której prawo do niezależności,
aktywności i wolnego uczestnictwa w różnych aspektach życia uznaje się na równi
z innymi ludźmi, potrzebny jest o wiele szerszy repertuar kompetencji społecznych.
Zalicza się do nich także znajomość przynależnych jej praw.
W „systemie stargardzkim”, do rehabilitacji społecznej zawsze odnoszono się
z dużą uwagą, co wiązało się z traktowaniem jej jako ważnej podstawy dla rehabilitacji zawodowej przygotowującej osoby niepełnosprawne do roli pracownika.
Do ważnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należą: wspomniane wyżej
rozwijanie zdolności do nawiązywania relacji społecznych), jak również kształto-
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wanie poczucia afiliacji i więzi społecznej, obowiązkowości, odpowiedzialności
oraz postrzegania pracy, jako ważnej wartości w życiu człowieka. Omawiana funkcja polega również na tworzeniu warunków do włączania osób niepełnosprawnych
do przestrzeni publicznej, np. poprzez ich udział w imprezach kulturalnych i sporto
wych. Duże znaczenie dla procesu rehabilitacji społecznej uczestników „systemu
stargardzkiego” mają turnusy rehabilitacyjne oraz organizowana przez Koło PSOUU
aktywność turystyczna. Zdobywane w trakcie turnusów i wycieczek doświadczenia pozwalają osobom niepełnosprawnym intelektualnie na bogatsze postrzeganie
i lepsze rozumienie świata oraz samych siebie, a także zwiększają zasoby przeżyć
i gromadzonych wspomnień.
Ogromną rolę włączającą spełnia też aktywność zawodowa uczestników „systemu”, zarówno pracowników ZAZ, jak i uczestników WTZ. Codzienne przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków stało się trwałą, wyspecjalizowaną
aktywnością wykonywaną przez pracowników ZAZ w ramach życia społeczności.
Podobne znaczenie lokujące te osoby wewnątrz społeczności stargardzkiej mają
świadczone przez uczestników WTZ usługi, a także działalność rzemieślniczo-artystyczna, której rezultaty prezentowane są na kiermaszach oraz wystawach. Osoby
niepełnosprawne intelektualnie mają pełną świadomość znaczenia wytworów swojej
pracy dla innych ludzi i jest to powodem ich dumy i satysfakcji.
10. Funkcja rehabilitacyjno-zawodowa. Polega na kształtowaniu motywacji do
pracy oraz przygotowywaniu osoby niepełnosprawnej do pracy i zatrudnienia. Zadania z zakresu tej funkcji powinny być planowane indywidualnie. Obejmują one:
doradztwo zawodowe (w tym ocenę zdolności do pracy, poziomu wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych, posiadanych kompetencji personalnych i umiejętności
społecznych), przygotowanie do pracy (przekazanie niezbędnej wiedzy i praktycz
nych umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zajęcia, także poprzez
staż lub praktykę zawodową) oraz przygotowanie do roli pracownika w konkretnym
środowisku pracowniczym.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zawsze znajdowały się w centrum
uwagi „systemu stargardzkiego”, nakierowanego na przygotowywanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego i satysfakcjonującego działania.
Zadania te realizuje przede wszystkim działający w ramach „systemu” WTZ, zaś
elementy rehabilitacji zawodowej uwzględnia także w swojej programowej działalności ŚDS. W ZAZ odbywają się staże i praktyki zawodowe uczestników wymienionych placówek.
Ważnym wynikiem przeprowadzonego badania jest ustalenie, iż jedno i to samo
pojęcie „rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną” stosowane jest do nazywania dwóch odmiennych procesów. Pierwszy jest zamknię-
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ty w czasie i polega na przygotowaniu osób niepełnosprawnych do zatrudnienia,
po którym następuje faktyczne zatrudnienie, tj. wejście na rynek pracy i uzyskiwanie
wynagrodzenia. Drugi proces dotyczy wielu osób niepełnosprawnych, które dzięki
rehabilitacji zawodowej uzyskują zdolność do pracy, lecz w istniejących warunkach
nie osiągają zdolności do zatrudnienia. W ich przypadku rehabilitacja zawodowa
oznacza więc także możliwość wykonywania nieodpłatnej pracy, stanowiącej podstawową formę aktywności życiowej. Dzięki niej osoby niepełnosprawne budują
poczucie własnej wartości i podmiotowości oraz uzyskują możliwość osobistego
rozwoju i osiągania satysfakcji życiowej.
11. Funkcja aktywizacyjna. Polega na umożliwianiu dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie prowadzenia celowej aktywności życiowej, uwzględniającej ich potrzeby i możliwości. Zadania z zakresu tej funkcji również powinny
być planowane indywidualnie dla każdej osoby. Planowanie życiowe jest istotną
potrzebą każdego człowieka. Funkcję aktywizacyjną należy wyodrębnić, ponieważ
aktywność uczestników „systemu” ma zasadnicze znaczenie dla prowadzonego wobec nich procesu rehabilitacji, a także dla jakości ich życia.
„System stargardzki” zapewnia celową aktywność życiową wszystkim swoim
uczestnikom: w ŚDS, WTZ i ZAZ. Zapewnia też płynne przechodzenie z jednego
do drugiego rodzaju aktywności, w sytuacji zwiększenia lub ograniczenia potencjału
osoby niepełnosprawnej (spowodowanego np. czynnikami zdrowotnymi).
Przeprowadzone badanie ewaluacyjne ujawniło pewną ważną potrzebę osób
niepełnosprawnych intelektualnie, którą powinno się uwzględnić przy konstrukcji
modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Potrzeba ta dotyczy osób w zawansowanym wieku, u których wyczerpują
się możliwości rozwojowe oraz obniża poziom samodzielności i aktywności życiowej. Ta faza życia wymaga stopniowego redukowania oczekiwań wobec tej kategorii osób przy jednoczesnej, stopniowej intensyfikacji opieki (także zdrowotnej)
i wsparcia. Osoby te mogą i pragną być na miarę swych możliwości nadal czynne.
Lokalny system rehabilitacji powinien zapewniać im warunki umożliwiające kontynuowanie życiowej aktywności i utrzymywanie kontaktów społecznych.
12. Funkcja zatrudnieniowa. Polega na umożliwianiu zatrudnienia osobom
z niepełnosprawnością intelektualną. Podjęcie zatrudnienia otwiera bowiem przed
nimi nowe perspektywy. Daje im poczucie niezależności, stwarza warunki dla dalszego rozwoju i poprawy statusu materialnego. W Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Art.27) podkreślono prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na
zasadzie równości z innymi osobami, jak również prawo do swobodnego wyboru
pracy i świadczenia jej w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku.
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Wypełnianie funkcji zatrudnieniowej przez lokalny system rehabilitacji i wspar
cia społeczno-zawodowego obejmuje wiele zadań. Należą do nich m.in.: poszukiwanie dla osób niepełnosprawnych miejsc pracy na rynku lokalnym (otwartym
i chronionym; w sektorze prywatnym, publicznym i społecznym), tworzenie no
wych miejsc, wprowadzanie i realizację zatrudnienia wspomaganego, wspieranie
osób niepełnosprawnych w negocjowaniu warunków zatrudnienia, prowadzenie doradztwa dla pracodawców w sprawie przystosowania stanowisk i fizycznych warunków pracy, monitorowanie sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Doświadczenia „systemu stargardzkiego” uświadamiają, że profile funkcji zatrudnieniowej mogą bardzo różnić się w zależności od specyfiki lokalnych rynków pracy. W Stargardzie Szczecińskim, biorąc pod uwagę realia lokalnego rynku
pracy (jego niewielką skalę oraz brak zainteresowania pracodawców zatrudnia
niem osób niepełnosprawnych) postanowiono wypełniać funkcję zatrudnieniową
poprzez prowadzenie zakładu aktywności zawodowej. Rozwiązanie to, nieustannie bardzo owocne, ma jednak pewne ograniczenia z punktu widzenia potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wyraźnie bowiem część uczestników „systemu” zatrudnionych obecnie w stargardzkim ZAZ jest przygotowana i aspiruje do ubiegania się o pracę na rynku otwartym i byłaby w stanie ją podjąć gdyby zaistniały
po temu realne możliwości. Takich możliwości jednak nie ma – bariery blokujące
przechodzenie najlepszych pracowników ZAZ na otwarty rynek pracy zostały opisane w rozdziale II.
Koniecznie odnotować należy także ujawnione w trakcie badania silne pragnienie podjęcia zatrudnienia, które występuje wśród niezatrudnionych osób niepełnosprawnych (co drugi badany uczestnik „systemu stargardzkiego” i co trzeci
badany w powiecie porównawczym). W procesie rehabilitacji nie można dłużej nie
dostrzegać jego najcenniejszego rezultatu. Gruntownego przemyślenia wymagają
zatem stosowane formy zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wydaje się przede
wszystkim, że niesłusznie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych myśli się głównie w kategoriach siedmiogodzinnej pracy przez pięć dni w tygodniu. Tymczasem
możliwe są przecież jego różne formy, które nie tylko stanowić mogą wielką szansę
dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale także wychodzić naprzeciw interesom pracodawców oraz odgrywać bardzo istotną rolę gospodarczą. Chodzi tu m.in.
o możliwość zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną nawet przez
kilka godzin tygodniowo przy zajęciach, do wykonywania których trudno znaleźć
jest osoby pełnosprawne (niechętnie przyjmujące zatrudnienie na kilka, kilkanaście
godzin w tygodniu), a których wykonywanie można zorganizować w taki sposób,
aby mogły wykonywać je osoby zaliczane obecnie do grupy niezdolnych do zatrudnienia.
Koncepcją coraz szerzej wykorzystywaną w zatrudnianiu osób niepełno
sprawnych jest tzw. zatrudnienie wspomagane. Koncepcja ta oparta jest na idei
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włączenia społecznego. Według niej osobom niepełnosprawnym nie oferuje się pracy tzw. „chronionej”, w specjalnych zakładach i ośrodkach. Proponowane zatrudnienie zawsze dotyczy zwykłego miejsca pracy oferowanego przez otwarty rynek
pracy. Ważnym elementem koncepcji jest zasada, że pracownik niepełnosprawny
sam, świadomie decyduje o podjęciu pracy (wybiera ją) oraz, że za taką samą pracę
otrzymuje taką samą zapłatę, jak pracownik pełnosprawny. Koncepcja zatrudnienia
wspomaganego podważa tradycyjne zasady rehabilitacji zawodowej, według których zasadniczym jej etapem jest poprzedzające moment zatrudnienia szkolenie, zaś
kierunek tego szkolenia wynika z rozpoznanych przez doradcę zawodowego indywidualnych preferencji i predyspozycji. W ramach zatrudnienia wspomaganego decyzja o zatrudnieniu poprzedza fazę szkolenia, które prowadzone jest na stanowisku
pracy.
Ważną właściwością zatrudnienia wspomaganego jest udzielanie osobie niepełnosprawnej na bieżąco i elastycznie wsparcia w rozwiązywaniu problemów,
które mogą pojawić się podczas poszukiwania i świadczenia pracy – np. edukacyjnych, dotyczących kontaktów ze współpracownikami, relacji z pracodawcą itp.
Stąd centralną rolę w realizacji koncepcji odgrywa tzw. trener pracy, którego zada
niem jest m.in. udzielanie takiego zindywidualizowanego wsparcia przy załatwianiu formalności związanych z zatrudnieniem, prowadzenie szkoleń na stanowisku
pracy, ułatwianie relacji społecznych, rozwijanie kariery zawodowej, wspieranie
w niezależności, a także współpraca z pracodawcami i ciągłe rzecznictwo interesów niepełnosprawnych pracowników wobec ich otoczenia119.7Wykorzystywanie
zatrudnienia wspomaganego do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
znajduje się w Polsce na początkowym etapie. Konkretne, dostosowane do polskiej
specyfiki społeczno-gospodarczej, metody jej wdrażania wymagają przygotowania
stosownego oprzyrządowania prawnego, które umożliwi szerokie wykorzystanie tej
nowatorskiej koncepcji w środowiskach lokalnych.
13. Funkcja rekreacyjna. Polega na tworzeniu dorosłym osobom niepełnosprawnym warunków i możliwości do podejmowania i prowadzenia konstruktywnej aktywności rekreacyjnej, zgodnie z indywidualnymi preferencjami i wyborami.
Zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (Art.30) władze państwowe powinny podjąć stosowne środki, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym:
• dostęp do programów telewizyjnych, filmów, teatru i materiałów w dziedzinie
kultury w dostępnych dla nich formach,
• dostęp do miejsc działalności kulturalnej lub usług z nią związanych,
• możliwości rozwoju i wykorzystywania potencjału twórczego i artystycznego,
• dostęp do usług turystycznych, zabytków i miejsc ważnych dla kultury narodowej,
Lynch Ch.: Szansa na więcej możliwości: wykład o zatrudnieniu wspomaganym, Polskie Stowa
rzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2007, s. 38 i dalsze
119
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warunki do rozwoju działalności rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej,
w tym dostęp do miejsc uprawiania sportu, rekreacji i turystyki.

„System stargardzki” rozwinął i prowadzi wiele zajęć rekreacyjnych, kultu
ralnych, artystycznych, wypoczynkowych, sportowych i turystycznych. Większość
oferowanych form rekreacji zostało skoordynowanych z wymogami rehabilitacji leczniczej (zajęcia gimnastyczne, lekkoatletyczne, pływanie, wycieczki piesze
i rowerowe itp.). Odpowiadając na potrzeby lokatorów mieszkalnictwa wspomaganego przygotowane zostało pomieszczenie klubowe ze stołem bilardowym. Wyniki badania ewaluacyjnego ukazały szeroki zakres i różnorodność form aktywności
uczestników „systemu stargardzkiego” w czasie wolnym120.8
14. Funkcja inkluzyjna. Potrzeba wyraźnego wyodrębnienia tej funkcji systemu
wynika z tych zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, które rozwijają współczesne rozumienie rehabilitacji. Zadania z zakresu funkcji inkluzyjnej
skoncentrowane są na warunkach środowiskowych. Funkcja ta polega na tworzeniu
w lokalnych środowiskach realnych warunków i możliwości dla godnego życia osób
niepełnosprawnych, które respektują zawarte w Konwencji (Art.3) zasady: niedyskryminacji, niezależnego życia, dostępności oraz pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. W ramach tej funkcji rozwiązywane powinny
być sprawy fundamentalne dla funkcjonowania i rozwijania systemu.
Pierwsza grupa zadań związanych z realizacją funkcji inkluzyjnej dotyczy
tzw. dostępności, zwłaszcza środowiska fizycznego, i obejmuje zapewnianie mate
rialnych podstaw do prawidłowego funkcjonowania procesu rehabilitacji w społecz
ności lokalnej, a także (zgodnie z Art.9 Konwencji ) dostępu, na zasadzie równości z innymi osobami, do budynków publicznych, środków transportu, środków
informacji i komunikacji oraz do innych powszechnie udostępnianych urządzeń
(np. telefon komórkowy, komputer). Ponadto, zgodnie z Art.19 Konwencji, osoby
niepełnosprawne powinny mieć dostęp do szerokiego zakresu usług wspierających
świadczonych w społeczności lokalnej, w tym do pomocy osobistej niezbędnej
do życia i włączenia w społeczność oraz zapobiegającej izolacji i segregacji.
Druga grupa zadań dotyczy kształtowania środowiska społecznego czyniącego życie osób niepełnosprawnych normalnym, dostarczającego im stałego poczucia bezpieczeństwa (w tym ochrony przed negatywnymi wydarzeniami
i sytuacjami), spokoju oraz oferującego trwałe warunki do prowadzenia uwzględniającej ich możliwości aktywności życiowej oraz uczestnictwa w życiu społecznym.
Kształtowanie takiego środowiska obejmuje także zadanie identyfikowania w jego
ramach wszelkich „sił wspierających” (m.in. wolontariuszy) i angażowanie ich
w proces włączania społecznego osób niepełnosprawnych.
120
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W drugiej grupie zadań mieści się również zadanie kształtowania postaw oraz
eliminowania uprzedzeń i negatywnych stereotypów społecznych. Zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (Art.8) powinny zostać podjęte natychmiastowe, skuteczne i odpowiednie działania:
• podnoszące świadomość społeczeństwa, w tym na poziomie rodziny, w sprawach
dotyczących osób niepełnosprawnych, a także działania na rzecz wzmocnienia
i poszanowania ich praw i godności,
• zwalczające stereotypy, uprzedzenia i szkodliwe praktyki wobec osób nie
pełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia,
• promujące umiejętności, zasługi i zdolności osób niepełnosprawnych oraz ich
wkład w miejscu i na rynku pracy.
Trzecia grupa zadań dotyczy kształtowania warunków do dobrych relacji i więzi
z osobami niepełnosprawnymi w ich rodzinach osób niepełnosprawnych, placówkach rehabilitacyjnych, środowiskach pracy i społecznościach lokalnych. Należy
podkreślić, że powinny to być relacje stwarzające osobom niepełnosprawnym (przy
niezbędnym wsparciu – jeśli to uzasadnione i oczekiwane) możliwości: samodzielnego dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, samokontroli własnego życia,
określania i realizowania własnych celów oraz zachowywania się zgodnie ze swoimi
przekonaniami.
Poprawianie jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie wymaga jego
stałej obserwacji i oceny. Dlatego ważnym elementem funkcji inkluzyjnej jest prowadzenie systematycznej działalności monitoringowej i ewaluacyjnej służącej ustalaniu rzeczywistego położenia osób z niepełnosprawnościami oraz wyników wdrażanych programów poprawy jakości ich życia.
Funkcja inkluzyjna w ramach „systemu stargardzkiego” była i jest w zasadniczym stopniu wypełniana, jako fragment realizowanej przez Koło PSOUU roli
zarządczej. Realizacja tej roli wymaga współdziałania Koła z różnymi partnerami
i jest bardzo wrażliwa na uwarunkowania społeczno-polityczne, finansowe i prawne.
15. Funkcja integracyjno-partycypacyjna. Polega na kształtowaniu wśród
dorosłych osób niepełnosprawnych świadomości wspólnotowej i więzi środowiskowej. Służy temu m.in. dostarczanie tym osobom wiedzy i informacji na temat
środowiska lokalnego. Funkcja ta obejmuje także zadania umożliwiające oso
bom niepełnosprawnym angażowanie się w sprawy społeczności (np. związane
z ochroną środowiska), podejmowanie różnych ról społecznych oraz uczestnictwo
w preferowanych rodzajach aktywności. Ważnym zadaniem w ramach funkcji
integracyjno-partycypacyjnej jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, rozwijanie uczestnictwa w życiu obywatelskim oraz wspieranie w ko
rzystaniu z praw obywatelskich, takich jak prawo wyborcze.
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Badanie ewaluacyjne ujawniło znaczną skalę integracji i partycypacji uczes
tników „systemu stargardzkiego” ze społecznością lokalną121.9Stali się oni m.in.
rozpoznawalną, akceptowaną i obdarzaną społeczną sympatią grupą kibiców miej
scowej drużyny koszykówki.
16. Funkcja prawna. Polega na czynnym angażowaniu się „systemu” w:
• przestrzeganie równości osób niepełnosprawnych wobec prawa, jak również zapewnianie im skutecznej ochrony przed dyskryminacją oraz jednakowej ochrony prawnej i korzyści wynikających z prawa (zgodnie z Art.5 Konwencji),
• przestrzeganie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego osób niepełnosprawnych (zgodnie z Art.14 Konwencji),
• ochronę osób niepełnosprawnych przed pracą przymusową lub obowiązkową
(zgodnie z Art.27 Konwencji),
• zapewnianie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania ze zdolności do czynności prawnych i respektowania ich woli oraz preferencji, a także
przeciwstawianie się często stosowanej w Polsce praktyce ubezwłasnowolnienia
(zgodnie z Art.12 Konwencji),
• respektowanie prawa osób niepełnosprawnych do posiadania i dziedziczenia
własności, do kontroli własnych spraw finansowych oraz chronienie ich przed
samowolnym pozbawianiem własności (zgodnie z Art.12 Konwencji),
• zapobieganie wszelkim formom wykorzystywania, przemocy i nadużyć poprzez
zapewnianie osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz opiekunom właściwych form pomocy i wsparcia (zgodnie z Art.16 Konwencji),
• ułatwianie osobom niepełnosprawnym skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
• zapewnianie wsparcia adwokackiego w sądzie oraz asysty prawnej przy załatwianiu spraw urzędowych,
• rozwijanie self-adwokatury (także poprzez szkolenia) i rzecznictwa interesów
osób niepełnosprawnych.
Funkcja prawna „systemu stargardzkiego” była i jest w zasadniczym stopniu
wypełniana przez Koło PSOUU dzięki wolontariackiemu zaangażowaniu wykonujących zawody prawnicze członków Koła (a więc na miarę ich możliwości czasowych). Zarząd Koła podkreśla dużą niedogodność takiego rozwiązania – zarządzanie „systemem” wymaga bowiem szerokiego zakresu bieżącej obsługi prawnej, na
którą obecnie ze względów finansowych Koło nie może sobie pozwolić.
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17. Funkcja ogólna. Funkcją ogólną „systemu” jest jego zdolność do genero
wania:
• dobrostanu emocjonalnego jego uczestników, syntetycznie wyrażającego ich
odczucia i emocje oraz warunkującej te odczucia społecznej i psychologicznej
sytuacji jednostek,
• dobrej syntetycznej oceny jakości życia uczestników „systemu”.
Analiza danych uzyskanych w przeprowadzonym badaniu ewaluacyjnym wykazała wysoką (dobrą) zdolność „systemu stargardzkiego” do generowania zarówno dobrostanu emocjonalnego, jak i syntetycznej oceny jakości życia jego
uczestników122.10
Ważnym elementem funkcji ogólnej, podobnie jak funkcji inkluzyjnej, jest prowadzenie systematycznej ewaluacji dobrostanu emocjonalnego i syntetycznej oceny
jakości życia.
18. Funkcja koordynacyjno-zarządcza. Scharakteryzowane powyżej siedem
naście funkcji lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną ma charakter podstawowy. Dotyczą one bowiem wymagań zadaniowych mających związek z zaspokajaniem
potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ich wypełnianie
ma bezpośredni wpływ na jakość życia tych osób. Z punktu widzenia funkcjono
wania całego systemu należy jednak wyróżnić jeszcze jedną ważną jego funkcję
– koordynacyjno-zarządczą. Polega ona na organizowaniu i rozwijaniu systemu,
na jego scalaniu i gwarantowaniu jego spójności, na zapewnianiu zgodnej z przyjętym celem logiki jego funkcjonowania. Z funkcją koordynacyjno-zarządczą wiąże
się odpowiedzialność za poziom i rzeczywiste efekty działania systemu. Obejmuje
więc ona również zadania z zakresu pozyskiwania środków na funkcjonowanie oraz
gospodarowania posiadanymi zasobami, finansami i kadrami.
Ten rodzaj funkcji w przypadku „systemu stargardzkiego” wypełniany jest
w ramach zarządczej roli stargardzkiego Koła PSOUU123.11

2.5 / STRUKTURA SYSTEMU
Na podstawie zaproponowanego obszaru działania oraz katalogu funkcji, które
powinien uwzględniać model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno- zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną można podjąć rozważania dotyczące rekomendacji dla kształtu jego struktury organizacyjnej.
W rozważaniach tych przez model struktury organizacyjnej systemu rozumie się
122
123

Por.: Tabele 101 – 110 w rozdziale III wraz z komentarzem
Por.: Szczegółowy opis zarządczej roli stargardzkiego Koła PSOUU zawarto w części 6 Rozdziału II.
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zestaw rozwiązań organizacyjnych, obejmujących elementy struktury oraz relacje
między nimi, wykorzystywanych do skutecznego i efektywnego wypełniania funkcji i osiągania celów systemu w realiach konkretnych środowisk lokalnych.
W poszukiwaniu rozwiązań dla modelowej struktury systemu przyjmujemy
założenie, że rezultaty funkcjonowania „systemu stargardzkiego” mierzone jakością życia jego uczestników przemawiają za przyjęciem jego struktury za jeden
z ważnych punktów wyjścia w poszukiwaniach rekomendacji dla struktury mode
lowej. Doświadczenia stargardzkie w pełni uzasadniają strategię dochodzenia
do takiej modelowej struktury na drodze korygowania i dalszego rozwijania dotychczas stosowanych rozwiązań.
Należy zauważyć, że w Stargardzie Szczecińskim potwierdziły swoją przydatność do wypełniania modelowych funkcji lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
wszystkie zastosowane, przewidziane prawem, formy organizacyjne procesu rehabilitacji: WTZ, ZAZ, ŚDS, a także nowatorska forma mieszkalnictwa wspomaganego. Na tę strukturalną sprawność miał wpływ zarówno systemowy kontekst
funkcjonowania każdego z ogniw „systemu stargardzkiego”, jak i wysoka skuteczność zarządzania całym „systemem”. Najważniejszymi czynnikami tej skuteczności były: elastyczność w dostosowaniu wykorzystanych przez „system stargardzki”
form organizacyjnych do potrzeb konkretnego środowiska osób niepełnosprawnych,
elastyczność w dostosowaniu tych form do lokalnych warunków społeczno-ekonomicznych, determinacja budujących „system” rodziców, jak również uzyskanie
życzliwego wsparcia dla tej budowy ze strony środowiska lokalnego, szczególnie
zaś władz samorządowych miasta i powiatu oraz ze strony czynników rządowych
(wsparcie polityczne Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz
finansowe udzielane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
Wykazana przydatność i skuteczność ŚDS, WTZ i ZAZ (patrz: tabela 111)
w pełni uzasadnia potraktowanie tych rozwiązań organizacyjnych, jako głównych
ogniw modelowej struktury systemu. Tę „triadę” należałoby traktować jako niezbędny trzon systemu, jako wymóg jego kompleksowego charakteru. Zapewnia ona bo
wiem niezbędne możliwości do rzeczywistego zaspokajania zróżnicowanych potrzeb
uczestników systemu oraz do indywidualizacji podejścia w rozwijaniu ich osobowego i społecznego potencjału. Tworzy jednocześnie warunki do osiągania przez nich
coraz wyższego poziomu aktywności i społecznego uczestnictwa.
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Tabela 111. Wypełnianie przez strukturę „systemu stargardzkiego” funkcji lokalnego
systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Zaangażowanie poszczególnych elementów
struktury systemu w wypełnianie funkcji*

Ocena* wypełniania
funkcji przez
„system stargardzki”

ŚDS

WTZ

ZAZ

MW

KOŁO
PSOUU

RODZINY

1. opieki zdrowotnej

Dobrze

x

x

x

x

x

x

2. rehabilitacyjno
- lecznicza

Dobrze

x

x

x

x

x

3. opieki towarzysząco
- wspierającej

Dobrze

x

x

x

x

x

4. finansowa

Dobrze

x

x

5. materialna

Dobrze

x

x

x

6. mieszkaniowa

Dobrze

x

x

x

FUNKCJE SYSTEMU

7. edukacyjna

x

x
x

x

x

Dostatecznie

x

x

x

x

x

8. pedagogiczno
- psychologiczna

Dobrze

x

x

x

x

x

x

9. rehabilitacyjno
- społeczna

Dobrze

x

x

x

x

x

x

10. rehabilitacyjno
- zawodowa

Bardzo dobrze

x

x

x

x

11. aktywizacyjna

Dobrze

x

x

x

x

12. zatrudnieniowa

Bardzo dobrze

13. rekreacyjna

Dostatecznie

x

x

x

x

x

x

14. inkluzyjna

Dobrze

x

x

x

x

x

x

15. integracyjno
- partycypacyjna

Dobrze

x

x

x

x

x

x

x

x

16. prawna

Brak danych

17. ogólna

Dobrze

x

x

x

x

x

Bardzo dobrze

x

x

x

x

x

18. koordynacyjno
- zarządcza

x

x

* ustalenia na podstawie wyników przeprowadzonego badania ewaluacyjnego

Doświadczenia stargardzkie zdecydowanie podważają dość często formułowane w ostatnich latach krytyczne opinie dotyczące przydatności WTZ i ZAZ
w procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uświadamiają, że zasadnicze przyczyny słabości zauważanych
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w funkcjonowaniu WTZ i ZAZ, a także ŚDS, nie tkwią w ich ustawowej koncepcji
(która oczywiście może wymagać koniecznych korekt uwzględniających dzisiejsze
potrzeby i wymogi), lecz przede wszystkim wynikają z regulujących ich codzienną działalność przepisów prawnych, z braku kontekstu systemowego, z trudnych
warunków finansowych, z niestabilnych relacji pomiędzy strukturami wdrażającymi politykę i programy wobec osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym
a centralną władzą państwową, a także z drugorzędnego traktowania problemów
niepełnosprawności w lokalnej polityce społecznej.
Pierwsza rekomendacja odnosząca się do struktury organizacyjnej modelu lokal
nego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób z nie
pełnosprawnością intelektualną dotyczy zatem włączenia do tej struktury „triady”
systemowej, tj. warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej oraz
środowiskowego domu samopomocy (w ich stargardzkiej „wersji”), przy jedno
czesnym zapewnieniu niezbędnych warunków (zwłaszcza prawnych i finansowych)
do ich prawidłowego funkcjonowania, w tym zarządzania nimi oraz systemowego
ich usytuowania. Rekomendacją włączającą do modelowej struktury organizacyjnej należy objąć również stargardzkie rozwiązanie z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego (wymaga ono stworzenia prawnych podstaw funkcjonowania).
W rozważaniach dotyczących modelowej struktury systemu przyjęto założenie,
że rekomendacje dla struktury modelowej powinny wykorzystywać rozwiązania organizacyjne wypracowane również przez inne Koła PSOUU, uwzględniające różnorodną specyfikę lokalnych potrzeb, wymogów i możliwości. Należy bowiem zwrócić uwagę, że zadanie zbudowania systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych po
raz pierwszy podjęte zostało i skutecznie wykonane w Stargardzie Szczecińskim,
ale następnie udało się to także w innych środowiskach lokalnych (w Kołobrzegu,
Jarosławiu, Tomaszowie Lubelskim i Rymanowie). W wielu innych Kołach budowa
systemu została znacznie zaawansowana.
Modelowa struktura systemu powinna także zawierać propozycje nowych
rozwiązań organizacyjnych nawiązujących do nowych potrzeb środowiskowych
i wymogów zadaniowych, a także zawartych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych idei ukierunkowanych na eliminację ograniczeń i barier, których
doświadczają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w korzystaniu z praw człowieka, w rozwijaniu swojej aktywności i uczestnictwie w życiu społecznym.
Rekomendowana modelowa struktura systemu (patrz: tabela 112) jest sześcio
sektorowa. W nawiązaniu do rozpoznanych funkcji systemu modelowego wyodrębniono w jej ramach sektory: rehabilitacji, aktywizacji i zatrudnienia, mieszkalnictwa,
inkluzji, usług oraz koordynacji i zarządzania. Zaproponowane ujęcie sektorowe
charakteryzuje pożądany ogólny kształt struktury systemu.
Natomiast w nawiązaniu, po pierwsze, do składających się na poszczególne funkcje systemu wymogów zadaniowych oraz, po drugie, do przeanalizowanej
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praktyki społecznej (tj. działalności prowadzonej przez Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) zidentyfikowano zasadnicze
elementy modelowej struktury systemu. Nazywając poszczególne elementy często
posługiwano się ogólnym terminem „ogniwo” i określeniem jego roli zadaniowej.
Konkretny kształt poszczególnych ogniw (jak np. ośrodek, zespół, stanowisko, rola
zadaniowa w ramach stanowiska itp.) zawsze bowiem zależeć będzie od potrzeb,
możliwości i realiów środowiskowych.
Wśród elementów proponowanej struktury modelowej wyraźnie wyróżnione
zostały jej ogniwa podstawowe oraz zewnętrzne ogniwa współpracujące. W wy
pełnianiu funkcji systemu doniosłą rolę do odegrania mają różne, działające poza
nim podmioty (instytucje, organizacje i placówki): samorządowe, ekonomiczne,
kulturalne, sportowe itp. Ważnym zadaniem w budowaniu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością
intelektualną jest aktywne pozyskiwanie takich podmiotów, które przyczyniać się
będą do zwiększania różnorodności, możliwości i skuteczności działania. Nawiązywana współpraca powinna trwale włączać je w ramy systemu.
Podkreślenia wymaga szczególne znaczenie, które w modelowej strukturze
systemu posiada sektor koordynacji i zarządzania. To na nim spoczywa odpo
wiedzialność za osiąganie rezultatów, za jakość wszystkich sektorów i elementów,
a także za zapewnianie spójności systemu, co wymaga utrzymywania prawidłowych
(tj. zgodnych z celem i logiką funkcjonowania systemu) powiązań pomiędzy posz
czególnymi częściami i elementami struktury. To właśnie obecność sektora koordynacji
i zarządzania w strukturze systemu sprawia, że lokalny system rehabilitacji i wspar
cia społeczno-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
przestaje być prostym zbiorem odrębnych placówek i staje się skutecznym instrumentem nowoczesnej polityki społecznej.

Funkcje wypełniane
przez sektor

• rehabilitacyjno-lecznicza
• pedagogiczno-psychologiczna
• rehabilitacyjno-społeczna
• rehabilitacyjno-zawodowa

• aktywizacyjna
• zatrudnieniowa

Sektory
systemu

Sektor
rehabilitacji

Sektor
aktywizacji
i zatrudnienia

• Placówki rehabilitacji
• ZAZ
• Ogniwo ds. zatrudnienia (w tym
wspomaganego, np. Centrum DZWONI)
• Ogniwo ds. monitorowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych

• ŚDS
• WTZ
• Inne placówki rehabilitacji (np. Dzienne
Centrum Aktywności, Zespół
Terapeutyczno-Rehabilitacyjny, Klub
Terapii Zajęciowej, Oddział Wsparcia)
• Placówka rehabilitacji umożliwiająca codzienną aktywność i kontakty osobom
z niepełnosprawnością intelektualną
w zaawansowanym wieku
• Ogniwo ds. wyjazdów rehabilitacyjnych

Ogniwa podstawowe

•
•
•
•
•
•
•
•

Zakłady Pracy Chronionej
Pracodawcy z otwartego rynku pracy
Agencja pośrednictwa pracy
Agencja pracy tymczasowej
Powiatowy Urząd Pracy
Agencja Zatrudnienia Wspomaganego
Centrum Integracji Społecznej
Placówki edukacji zawodowej
i szkolenia

• Placówki rehabilitacji leczniczej służby
zdrowia
• Niepubliczne poradnie oraz gabinety
medyczne i rehabilitacyjne
• Ogniwa systemu edukacji
• Placówki kultury
• Lokalna infrastruktura samorządowa
• Lokalny rynek pracy (praktyki i staże)

Zewnętrzne ogniwa współpracujące

Rekomendowane ogniwa systemu

no-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Tabela 112. Rekomendowane rozwiązania dla modelu struktury organizacyjnej lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społecz
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• mieszkaniowa
• opieki
• materialna

• inkluzyjna
• integracyjno-partycypacyjna
• edukacyjna
• rekreacyjna
• prawna

Sektor
mieszkalnictwa

Sektor inkluzji

• Placówki edukacji pozaszkolnej
• Placówki kulturalne
• Kluby i placówki sportowe (basen, sala
gimnastyczna, stadion, urządzenia
sportowe)
• Kluby zainteresowań (ekologiczne,
obywatelskie, turystyczne i inne)
• Kancelarie prawne
• Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

• Jednostki samorządowe zarządzające
budownictwem komunalnym
• Inwestorzy budownictwa społecznego
• Prywatne zasoby mieszkaniowe

		

• Ogniwo ds. edukacji pozaszkolnej
• Ogniwo ds. integracji społecznej
• Ogniwo doradztwa oraz ochrony
i pomocy prawnej
• Platforma self-adwokatów
• Ogniwo ds. sportu i turystyki
• Ogniwa zajęć artystycznych (teatr,
orkiestra, zespoły artystyczne i inne)
• Klub integracyjny
• Ogniwo wsparcia dla rodzin (np. Klub
rodzinny, zespół informacyjno-doradczy
dla rodzin, zespół profilaktyki rodzin
i utrzymania osób niepełnosprawnych
w naturalnym środowisku)

• Ogniwo mieszkalnictwa chronionego
• Ogniwo samodzielnego mieszkalnictwa
wspomaganego
• Ogniwo grupowego mieszkalnictwa
wspomaganego (np. Dom Rodzinny,
Hostel)
• Ogniwo mieszkalnictwa z podwyższoną opieką (np. Pensjonat dla głęboko
upośledzonych, małe Domy Pomocy
Społecznej o otwartym charakterze)
• Ogniwo pobytu krótkoterminowego
• Ogniwo mieszkalnictwa treningowego
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• opieki
zdrowotnej
• opieki towarzysząco-wspierającej
• materialna

• finansowa
• koordynacji
i zarządzania

Sektor usług

Sektor
(Centrum)
koordynacji
i zarządzania

		

• Ogniwo koordynacji i zarządzania
systemem
• Ogniwo informacji zarządczej (bazy
danych)
• Ogniwo monitorowania potrzeb i ewa
luacji warunków i jakości życia osób
niepełnosprawnych
• Ogniwo administracyjno-biurowe
• Ogniwo kadrowo-szkoleniowe
• Ogniwo pozyskiwania funduszy
• Ogniwo księgowo-rozliczeniowe
• Ogniwo obsługi prawnej procesu
zarządzania
• Ogniwo promocji i komunikacji społecznej (w tym internetowej)
• Ogniwo organizacyjne (BHP, zamówienia publiczne, zaopatrzenie, itp.)

• Ogniwo dziennych form wsparcia
(np. świetlica, opieka czasowa)
• Ogniwo opieki towarzysząco-wspierającej
• Ogniwo domowych usług opiekuńczych
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
• Ogniwo obsługi socjalnej (np. stołówka)
• Ogniwo usług transportowych
• Agencje badawcze

• Powiatowy Urząd Pracy
• Lokalne placówki polityki społecznej
• Agencje usługowe
Rekomendacje dla modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia...

319

320

ŻYCIE W INTEGRACJI

3 / UWARUNKOWANIA PRAWNE FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU
Osobna kategoria rekomendacji dotyczy zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem i rozwojem lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Należy wyróżnić trzy grupy tych zagadnień. Pierwsza dotyczy konieczności dokonania korekt
w istn iejących podstawach prawnych funkcjonowania istniejących ogniw systemu:
ŚDS, WTZ oraz ZAZ. Druga grupa obejmuje kwestie rozwoju systemu związane
z koniecznością stworzenia podstaw prawnych do powołania i działalności kolej
nych ogniw potrzebnych do osiągania celu systemu i wypełniania jego funkcji
(a także ogniw już działających bez podstaw prawnych, takich jak mieszkalnictwo
wspomagane, czy nieobecne w Stargardzie Szczecińskim zatrudnienie wspomagane). Trzecia grupa zagadnień związana jest z tworzeniem warunków dla rozpowszechnienia systemu, co widzieć trzeba jako ważny postulat wynikający z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Bariery prawne w systemowym funkcjonowaniu ŚDS. Podstawą tworzenia i działania środowiskowych domów samopomocy są aktualnie dwie ustawy:
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawa
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (znowelizowana w lutym 2010 r.),
a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy124. Organizowanie i prowadzenie
środowiskowych domów samopomocy o zasięgu lokalnym jest zadaniem administracji rządowej zlecanym gminom, zaś prowadzenie ŚDS o zasięgu ponadlokalnym
jest zadaniem wojewody.
Słusznym rozwiązaniem przyjętym przez obowiązujące rozporządzenie było
wprowadzenie trzech typów domów samopomocy w zależności od kategorii osób,
dla których są przeznaczone (typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
typ B – dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz typ C – dla osób wykazujących
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych). Rozwiązanie to pozwalało
m.in. na elastyczne uwzględnianie rodzaju i głębokości niepełnosprawności uczestników przy ustalaniu wysokości finansowania dla konkretnych placówek. Sytuację
finansową ŚDS typu B (z których powinny korzystać osoby najgłębiej upośledzone intelektualnie) poważnie pogorszyła nowelizacja ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 lutego 2010 r., która wprowadziła sztywną zasadę wyliczania wysokości dotacji dla ŚDS, jako iloczynu aktualnej liczby osób korzystających z usług
oraz wyliczanej dla województwa średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego
124
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uczestnika (Art.51c). Rehabilitacja osób psychicznie chorych nie wymaga tak rozbudowanego zakresu i złożonych form rehabilitacji i opieki, jak rehabilitacja osób
z upośledzeniem umysłowym, często cierpiących dodatkowo na sprzężone kalec
twa i choroby. Zastosowane rozwiązanie wydatnie ograniczyło więc możliwości
prowadzenia w ŚDS typu B zindywidualizowanych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Na trudniejszą (w porównaniu do WTZ) kondycję ŚDS dodatkowo
wpływa okoliczność, że odpowiedzialna za jego prowadzenie jednostka samorządu
terytorialnego nie ma obowiązku wspierania środkami własnymi jego budżetu, podczas gdy taki obowiązek ma w przypadku WTZ i ZAZ.
Obowiązujące przepisy ustalają wysokość dotacji dla uczestników ŚDS na zdecydowanie niższym poziomie niż dla uczestników WTZ, co w kontekście lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia może budzić uzasadnione wątpliwości. Podobnie jak w kontekście systemowym, obiekcje budzi fakt, że korzystanie z ŚDS jest
odpłatne, podczas gdy korzystanie z WTZ jest bezpłatne i umożliwia uzyskiwanie
niewielkiego dochodu w ramach tzw. treningu ekonomicznego. Ulokowanie ŚDS
w ustawie o pomocy społecznej poddaje je obowiązkowi odpłatności w zależności od dochodu. Przez opiekunów osób niepełnosprawnych rozwiązanie takie jest
odbierane jako niesprawiedliwe. Wysokość opłat za korzystanie z ŚDS potrafi być
czynnikiem zniechęcającym rodziny do korzystania z jego usług z oczywistą szkodą
dla osoby niepełnosprawnej. Jednocześnie wspomniane poczucie niesprawiedliwości odczuwane przez rodziców może być (jak pokazują to doświadczenia stargardz
kie) ważną przeszkodą w uzasadnionym przenoszeniu uczestników systemu z WTZ
do ŚDS, zgodnie z ich potrzebami.
Obowiązujące przepisy wyraźnie określają rodzaje wydatków możliwych do finansowania w ramach dotacji, którymi są wyłącznie koszty utrzymania ŚDS oraz
wynagrodzenia pracowników. ŚDS nie otrzymuje środków na zakup materiałów
niezbędnych do prowadzenia terapii oraz na zakup i konserwację sprzętu rehabilitacyjnego. Wynagrodzenie terapeutów natomiast zapewniane jest na poziomie
najniższego wynagrodzenia krajowego. W ramach systemu, kadra zatrudniona
w ŚDS zarabia znacznie mniej niż kadra WTZ, pomimo że często posiada zna
cznie wyższe kwalifikacje i większe doświadczenie. Opisana sytuacja praktycznie uniemożliwia prowadzenie stabilnej polityki kadrowej (duża płynność kadry),
co negatywnie wpływa na jakość procesu rehabilitacyjnego.
Stabilizację kadry terapeutów dodatkowo uniemożliwia okoliczność, że nie
można im zaoferować umów o pracę na czas nieokreślony. Prowadzenie ŚDS jest
bowiem zadaniem zlecanym na okresy pięcioletnie, co dla podmiotów realizujących
to zadanie stanowi istotną przeszkodę w zatrudnianiu pracowników na stałe.
Określony prawem obowiązek gminy do przeprowadzania co pięć lat konkursów
na prowadzenie ŚDS stanowi czynnik dużego ryzyka dla stabilności oraz trwałości
lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełno-
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sprawnością intelektualną. Przepisy prawne powodują dzisiaj, że ogniwo systemu
przeznaczone dla osób dotkniętych najgłębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej nie może funkcjonować w stabilnych warunkach.
Dynamiczny charakter potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną wymaga stwarzania im możliwości łatwego „przechodzenia” pomiędzy poszczególnymi
ogniwami systemu. W świetle obecnie obowiązujących przepisów decyzja w sprawie przyjęcia do ŚDS może być podejmowana wyłącznie przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej i zgodnie z odrębnymi procedurami, co stanowi ważną przeszkodę
w płynnym funkcjonowaniu systemu.
Problematyczne są również obowiązujące rozwiązania prawne (zawarte w roz
porządzeniu), według których do ŚDS mają być kierowane osoby tylko na czas określony, niezbędny dla realizacji, opracowanego w trakcie trzymiesięcznego okresu
próbnego, indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego. Postulat ten ogólnie
odnoszący się do osób z zaburzeniami psychicznymi nie uwzględnia zasadniczej
różnicy pomiędzy chorobą psychiczną a niepełnosprawnością intelektualną, która
jest stanem trwałym i nie przebiega cyklicznie.
W nawiązaniu do przedstawionych ustaleń proponowane rekomendacje dotyczące zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem ŚDS w ramach lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną obejmują następujące postulaty:
• stworzenie prawnych gwarancji, by osoby głęboko upośledzone umysłowo wymagające rozbudowanego zakresu i form rehabilitacji oraz opieki mogły korzystać z ŚDS typu B,
• podkreślenie w przepisach prawnych jakościowej specyfiki dotyczącej zakresu
i charakteru prowadzonego w ŚDS typu B procesu rehabilitacji dla osób z nie
pełnosprawnością intelektualną oraz uwzględnienie tej specyfiki w odpowie
dnich stawkach dotacji, biorących pod uwagę rodzaj i poziom upośledzenia
uczestników domu,
• zniesienie różnic w wysokości dotacji dla uczestników ŚDS i WTZ,
• zniesienie opłat za korzystanie z ŚDS,
• ujednolicenie warunków zatrudnienia kadry w ŚDS i WTZ,
• stworzenie organizatorom lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia możliwości bezterminowego prowadzenia ŚDS,
• zagwarantowanie uczestnikom ŚDS typu B bezterminowego, zgodnego
z indywidualnymi potrzebami, korzystania z placówki,
• zagwarantowanie uczestnikom systemu warunków dla płynnego przechodzenia
pomiędzy jego ogniwami zgodnie z indywidualnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.
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Bariery prawne w systemowym funkcjonowaniu WTZ. Podstawą tworzenia
i działania warsztatów terapii zajęciowej są obecnie dwa dokumenty: ustawa z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej125. Finansowanie tworzenia, działalności i rozwoju warsztatów jest zadaniem własnym samorządu powiatowego realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz środków własnych powiatu.
Warsztaty terapii zajęciowej pojawiły się w Polsce na początku lat 90. ubiegłego
stulecia jako pierwszy element aktywnego wsparcia środowiskowego dla dorosłych
osób z niepełnosprawnością. Były wielkim osiągnieciem, tworzyły bowiem osobom
niepełnosprawnym zupełnie nowe perspektywy. Żyjącym dotychczas w bez
czynności, środowiskowej izolacji i całkowitym wykluczeniu, udostępniono nieznane wcześniej możliwości rozwoju umiejętności, samodzielności, rozwoju społecznego i przygotowania do pracy.
Nigdy nie określono w przepisach rodzajów niepełnosprawności dla jakich przeznaczone są WTZ. Życie pokazało, że są to placówki przede wszystkim dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną (ok. 60 proc.) oraz z chorobami psychicznymi
(20 proc.). Dynamiczne upowszechnienie się warsztatów w kolejnych latach świadczyło o dużej skali potrzeb w zakresie organizowania sensownej aktywności i kontaktów społecznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dotychczas w wielu powiatach WTZ stanowi nadal jedyną placówkę rehabilitacyjną.
Sama nazwa „warsztat terapii zajęciowej” określa, że głównym zadaniem placówki
jest prowadzenie terapii zajęciowej, która ma umożliwić osobie niepełnosprawnej
przede wszystkim poprawę jej funkcjonowania społecznego oraz zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy (choćby najprostszej),
a nie szkolenie zawodowe. Dzięki stwarzanym przez WTZ-ty warunkom do uczenia się i podejmowania ról społecznych, a także komunikowania się i współżycia
z innymi osobami, ich uczestnicy mają możliwość społecznego dojrzewania, udziału
w życiu grupowym oraz przygotowywania się do uczestnictwa w środowisku pracy.
Nie można przyjmować, że głównym celem WTZ jest przygotowanie zawodowe
każdej osoby niepełnosprawnej umożliwiające jej przejście do zatrudnienia. Nie jest
to bowiem placówka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, które są zdolne do
samodzielnej egzystencji i zarządzania swoim życiem i mogą zdobyć kwalifikacje
zawodowe w normalnym trybie, lub którym wystarcza dobrze dobrane stanowis
ko i szkolenie na tym stanowisku pracy. Praktyka potwierdziła, że ze względu na
przeważający udział w składzie uczestników WTZ-ów osób z niepełnosprawnością
intelektualną (stan trwający stale, na ogół od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa),
program tych placówek musi być nakierowany w pierwszym rzędzie na rehabilitację
125
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społeczną oraz przygotowanie do pracy lub (w przypadkach głębokiego upośledzenia) do celowej aktywności o charakterze pracy.
Misją WTZ powinny więc pozostać: poprawa funkcjonowania społecznego
i przygotowywanie do pracy oraz ewentualnego zatrudnienia. Wymaga to pod
kreślenia, ponieważ WTZ-y nierzadko bywają dzisiaj placówkami, w których pro
wadzona działalność rehabilitacyjna ogranicza się do różnego rodzaju robót ręcznych
i nauki prostych czynności przydatnych w gospodarstwie domowym oraz rekreacji.
Taka praktyka, w świetle wymogów nowocześnie rozumianego procesu rehabilitacji
i inkluzji społecznej, nie jest wystarczająca, ponieważ nie uwzględnia wszystkich
możliwości uczestników WTZ. Stan ten wymaga szybkiej zmiany.
Nabór uczestników do WTZ koniecznie powinien uwzględniać okoliczność,
że potencjał osób z niepełnosprawnością intelektualną ujawnia się i rozwija dzięki
właściwym oddziaływaniom rehabilitacyjnym. Nie powinno się rozstrzygać o zdol
ności osoby z niepełnosprawnością intelektualną do pracy oraz przewidywanym
czasie trwania terapii przed podjęciem takich oddziaływań. Wprowadzanie tych osób
do warsztatu powinno zatem mieć charakter wielomiesięcznego procesu, w trakcie
którego możliwe będzie dokładne rozpoznanie przez zespół wielospecjalistyczny
(z udziałem czynnika środowiskowego) możliwości i potrzeb rozwojowych, zdro
wotnych i społecznych kandydata oraz preferencji jego i jego rodziny (lub opie
kunów). Podkreślić tu trzeba, że – zgodnie z Konwencją ONZ (a także artykułem
69 Konstytucji RP) – każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo do skorzystania z oferowanych przez społeczeństwo możliwości pozwalających na zmniej
szenie hamujących ją ograniczeń i rozwój posiadanego potencjału. Proces naboru
do WTZ powinien to prawo gwarantować. Pierwsza decyzja o przyjęciu do WTZ
powinna dotyczyć 3 miesięcznego okresu próbnego, z możliwością jego znacznego
przedłużenia w przypadkach wolniej przebiegającego procesu adaptacji w nowym
środowisku (ze względu na charakter i stopień upośledzenia, a także dotychczasowe doświadczenia) oraz wolniej uzyskiwanych lecz dostrzegalnych postępów rehabilitacyjnych. Okresy próbne muszą być dobrze zaplanowane i wykorzystywane.
Prowadzone w ich trakcie oddziaływania powinny opierać się na diagnozie funkcjonalnej, posiadać wyraźnie określone cele i obszary edukacyjno-terapeutyczne,
stosować profesjonalne metody i techniki oraz umiejętnie posługiwać się ewaluacją
okresową. Ewentualna decyzja o zakończeniu pobytu w WTZ nie może „skazywać”
osoby z niepełnosprawnością intelektualną na pobyt w domu lecz zapewnić jej inną,
lepiej dostosowaną do potrzeb, placówkę rehabilitacyjną.
W przypadku uczestników WTZ, co do których można przypuszczać, że będą
zdolni do zatrudnienia w ZAZ lub na otwartym rynku pracy szczególne znaczenie
ma zapewnienie możliwie ścisłego powiązania prowadzonego w warsztacie procesu rehabilitacji zawodowej z potrzebami i możliwościami lokalnego rynku pracy.
W przypadku osób z tej grupy powinny być wykorzystywane różnego rodzaju prak-
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tyki zawodowe i staże u pracodawców. Korzystnym rozwiązaniem dla aktywizo
wania zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną byłaby możliwość
okresowego łączenia statusu uczestnika ze statusem stażysty. Uczestnicy WTZ powinni być też włączani w proces szkoleń i edukacji ustawicznej pozwalający na
nabycie kwalifikacji umożliwiających znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku
pracy (zwłaszcza otwartym). Realizacja tego postulatu jest niemożliwa w ramach
obowiązujących przepisów prawnych określających zasady korzystania z WTZ oraz
korzystania ze staży i szkoleń.
Warsztaty przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną powinny
uzyskać dogodniejsze prawne i finansowe możliwości rozwinięcia swojej działalności na rzecz zatrudniania uczestników WTZ (w różnych formach i różnym wymiarze
czasu) na lokalnym rynku pracy. Korzystnym rozwiązaniem sprzyjającym aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną byłaby możliwość łączenia statusu uczestnika WTZ ze statusem pracownika zatrudnionego w niewielkim
wymiarze czasu pracy. Jednocześnie osoby niepełnosprawne trwale wychodzące
z WTZ na rynek pracy powinny, w sytuacji utraty zatrudnienia, mieć zapewnioną
możliwość powrotu do warsztatu (czego obecne przepisy nie gwarantują). Brak rozwiązań prawnych dotyczących byłych pracowników WTZ, którzy podjęli pracę, ale
z różnych powodów ją utracili, i nie mogą powrócić do warsztatu, nabrał charakteru demotywującego czy wręcz mechanizmu karania tych osób niepełnosprawnych,
które podjęły ryzyko zatrudnienia. W celu rozwiązania tego problemu zgłaszany jest
pomysł utworzenia w warsztatach dodatkowej pracowni o specjalnym charakterze,
co także wymagałoby jednak wprowadzenia odpowiednich przepisów.
W przypadku osób już zdolnych do wykonywania pracy, lecz z ograniczonymi
możliwościami zatrudnienia, najważniejszą sprawą jest zagwarantowanie im stabilnego uczestnictwa i wykonywania pracy w WTZ. Barierę dla uzyskania takiego bezpieczeństwa stanowi dzisiaj art. 10a. ust.5 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przewiduje on dokonywanie przez radę programową warsztatu „nie rzadziej niż co 3 lata” oceny postępów
uczestnika WTZ oraz związaną z tą oceną możliwość „przesuwania” uczestnika
WTZ do placówki pomocy społecznej „ze względu na brak postępów w rehabilitacji
i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie
zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie”. Tak sformułowana regulacja odnoszona do osób z niepełnosprawnością intelektualną może
(pomijając już fakt przedmiotowego ich traktowania) być czynnikiem dyskryminacji
tych osób, dla których uczestnictwo w warsztacie powinno być stałym miejscem
życiowej aktywności. Zapisy ustawowe wymagają więc stosownej zmiany.
Możliwości wychodzenia osób z niepełnosprawnością intelektualną z WTZ
do zatrudnienia zależą nie tylko od programu, form pracy i rzetelności placówki oraz
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dojrzałości społecznej i gotowości osób niepełnosprawnych do zatrudnienia, ale także od dostępnych możliwości odbycia stażu lub praktyki, możliwości uzyskania zatrudnienia w ZAZ lub na otwartym rynku pracy, od istnienia służb wspierających
wchodzenie na rynek pracy i obejmowanie stanowiska pracy, a również od zapewnienia możliwości bezpiecznego powrotu do WTZ w razie niepowodzenia w utrzymaniu pracy. Ten ostatni czynnik bardzo często stanowi zasadniczy warunek tego,
by zgodę na zatrudnienie swego dziecka wyrazili rodzice osoby niepełnosprawnej.
Wiele przemawia za potrzebą rozwinięcia funkcji quasi-gospodarczej WTZ (nie
obciążonej opodatkowaniem). Wydaje się, że należałoby tu na szerszą skalę dopuścić możliwość eksperymentowania i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań przez
wybrane placówki, które mają pomysły jak wykorzystać potencjał uczestników oraz
sprzyjające lokalne warunki gospodarcze do poprawy swojej kondycji ekonomicznej, do poprawienia uczestnikom warsztatów warunków rehabilitacji oraz tworzenia
nowych szans dla ich aktywności i partycypacji społecznej. Barierą o charakterze
prawnym dla podejmowania takich działań są obecnie sztywno ustalone limity dla
uzyskiwanych dochodów, a także brak jasnych rozwiązań prawnych w sprawie wykonywania odpłatnej działalności przez warsztaty prowadzone przez organizacje
pożytku publicznego (nie prowadzące działalności odpłatnej, a także gospodarczej).
Jak już wcześniej wspomniano, finansowanie tworzenia, działalności i rozwoju warsztatów jest zadaniem własnym samorządu powiatowego realizowanym ze
środków PFRON oraz ze środków własnych powiatu. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Art. 10b punkt
6a określiła, że powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadzają co najmniej
raz w roku kontrolę warsztatów. Nie sprecyzowano jednak bliżej o jaką kontrolę
chodzi. Uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości tych kontroli może budzić
fakt, że urzędnicy samorządowi, zazwyczaj dobrze przygotowani do kontrolowa
nia wydatkowania środków publicznych, nie muszą być przygotowani do dokonywania merytorycznej oceny działalności rehabilitacyjnej warsztatu. Taka sytuacja stanowi istotny czynnik ryzyka, mogący poważnie zakłócić stabilne warunki
funkcjonowania WTZ. Kwestia nadzoru merytorycznego, czyli przeprowadzania
kontroli działalności WTZ (dotyczy to także ŚDS oraz ZAZ) przez profesjonalne
zespoły wymaga więc wprowadzenia odpowiedniej regulacji prawnej.
Ponadto rekomendacje co do zmian w funkcjonowaniu WTZ muszą obejmować postulat przygotowania rozwiązań umożliwiających tej placówce (stanowiącej
istotny element lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia dorosłych osób z niepeł
nosprawnością intelektualną) wypełnianie nowych, wynikających z treści Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, funkcji i zadań systemu. Wspomniano
wcześniej o potrzebie rozwiązań prawnych pozwalających na podejmowanie przez
WTZ nowych zadań w zakresie funkcji aktywizacyjnej i zatrudnieniowej. Nowych
rozwiązań prawnych wymaga też włączenie WTZ do wypełniania funkcji eduka-
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cyjnej, inkluzyjnej i integracyjno-partycypacyjnej. Chodzi tu m.in. o stworzenie
prawnych i finansowych możliwości wykonywania zadań związanych z tworze
niem warunków do samodzielnego „poruszania się” (zaspokajania indywidualnych
potrzeb zdrowotnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, społecznych) uczestników
WTZ w przestrzeni publicznej środowiska lokalnego. Z wypełnianiem wspomnia
nych funkcji wiążą się zadania z zakresu animacji społecznej, odpowiedniego
wsparcia oraz monitorowania.
Podsumowując, proponowane rekomendacje dotyczące zagadnień prawnych
związanych z funkcjonowaniem WTZ w ramach lokalnego systemu rehabilitacji
i wsparcia społeczno-zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną obejmują następujące postulaty:
• wyraźne określenie w przepisach prawnych trzyelementowej misji WTZ, jako
placówki: 1) rozwijające społeczne funkcjonowanie, 2) przygotowującej osoby
niepełnosprawne oraz tworzącej warunki do wykonywania przez nie pracy bez
wynagrodzenia oraz 3) przygotowującej osoby niepełnosprawne do zatrudnienia
i udzielającej im wsparcia w jego uzyskiwaniu na otwartym lub chronionym
rynku pracy,
• uwzględnienie w przepisach prawnych możliwości bezterminowego korzys
tania z WTZ przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną zdolne do wykonywania pracy (celowej aktywności o charakterze pracy), lecz
z ograniczoną możliwością zatrudnienia, dla których uczestnictwo w warsztacie powinno być stałym miejscem życiowej aktywności i społecznej
egzystencji,
• stworzenie warunków do rozwinięcia roli WTZ w zawodowym aktywizo
waniu i zatrudnianiu jego uczestników, m.in. poprzez umożliwienie łączenia statusu uczestnika WTZ oraz stażysty (praktykanta) lub uczestnika WTZ
i pracownika zatrudnionego w niewielkim wymiarze czasu pracy,
• stworzenie warunków do włączania uczestników WTZ do procesu zewnętrznych szkoleń i edukacji ustawicznej,
• zagwarantowanie osobom wychodzącym z WTZ na rynek pracy możliwości powrotu do WTZ w sytuacji utraty pracy,
• zagwarantowanie uczestnikom WTZ możliwości płynnego przechodzenia pomiędzy ogniwami systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami rehabilitacyjnymi,
• zagwarantowanie osobom opuszczającym WTZ z powodu zaawansowanego wieku warunków do godnego i aktywnego (na miarę możliwości) życia
w specjalnej placówce pobytu dziennego,
• stworzenie możliwości rozwoju funkcji gospodarczej WTZ (m.in. zniesienie limitów sprzedaży produktów i usług będących rezultatem prowadzonych
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w WTZ zajęć rehabilitacyjnych, z przeznaczeniem uzyskiwanych dochodów
na działalność WTZ),
stworzenie możliwości do wypełniania przez WTZ (zgodnie z intencjami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych) funkcji: edukacyjnej, inkluzyjnej
oraz integracyjno-partycypacyjnej, z którymi wiążą się m.in. nowe zadania
z zakresu animacji społecznej, odpowiedniego wspierania oraz monitorowania,
uregulowanie zasad merytorycznego nadzoru i kontroli działalności WTZ.

Bariery prawne w systemowym funkcjonowaniu ZAZ126.3Prawne możliwości
powoływania zakładów aktywności zawodowej stworzyła ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł
nosprawnych. Pierwsze rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej
ogłoszono 21 stycznia 2000 r., kolejne – 14 grudnia 2007 r.127.4Przepisy umożliwiły tworzenie ZAZ przez gminę lub powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną
organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych. ZAZ jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo. Wymagane jest, by co najmniej 70 proc. ogółu zatrudnionych
w nim pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego
stopnia niepełnosprawności lub do stopnia umiarkowanego w przypadku osób,
u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
Finansowanie tworzenia, działalności i rozwoju zakładów aktywności zawodowej
jest zadaniem własnym samorządu wojewódzkiego, realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu
(w wysokości co najmniej 10 proc.) oraz innych źródeł.
Zakłady aktywności zawodowej powoływano do życia jako specjalną formę zatrudnienia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością w najpoważniejszym stopniu,
które – z uwagi na niezdolność lub ograniczenie zdolności do samodzielnej egzystencji – nie miały szans na zdobycie zatrudnienia nie tylko na otwartym, lecz także
na chronionym rynku pracy. ZAZ jest więc docelowym miejscem zatrudnienia dla
większości tych osób i jest to podstawowy aspekt jego działalności. Przepisy powinny wyraźnie sprecyzować, co oznacza niezdolność lub ograniczona zdolność do
samodzielnej egzystencji.
W przygotowaniu tego fragmentu publikacji, poza zebranym materiałem badawczym wykorzystano
opracowanie przygotowane w ramach projektu zrealizowanego w 2008 r. pn. Kluczowa rola gminy
w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych: Nowicki K., Ekspertyza – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w jednostkach ekonomii społecznej na przykładzie zakładów aktywności
zawodowej, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2008, ss. 22. Projekt był realizowany
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Administratorem projektu był Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
127
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Doświadczenia stargardzkie pokazały, że są osoby z niepełnosprawnością, które
pracując w ZAZ rozwijają swoje aspiracje oraz umiejętności zawodowe i społeczne w stopniu pozwalającym na podjęcie zatrudnienia (przy odpowiednim wsparciu)
w zakładzie pracy chronionej lub nawet na otwartym rynku pracy. Takie dodatkowe możliwości ZAZ (przygotowanie niepełnosprawnych pracowników do pracy
u innego pracodawcy) uwzględniono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej128.5Z pewnością nie jest
to jednak – jak się dość często mylnie sądzi – główne zadanie ZAZ. Nieporozumie
niem jest podważanie potrzeby rozwijania sieci ZAZ z powodu ich małej wydolności w przygotowywaniu i doprowadzaniu osób niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W związku z tym celowe byłoby zdefiniowanie
w obowiązujących przepisach tych dwóch aspektów działalności ZAZ – zasadni
czego i dodatkowego.
Zakład aktywności zawodowej, realizując swoją społeczną misję, wypełnia dwie
role: gospodarczą i rehabilitacyjną. Jest podmiotem gospodarczym działającym
w trudnych warunkach gospodarki rynkowej. Skuteczne godzenie zadań z obu
obszarów nie jest sprawą prostą – obowiązki rehabilitacyjne zakładu z konieczności osłabiają jego pozycję konkurencyjną. W interesie społecznym leży wielostronne wspieranie działalności gospodarczej ZAZ przez środowiska lokalne. Wsparcie
takie należałoby traktować wręcz jako obowiązek środowiska. Z myślą o ułatwianiu gospodarczego funkcjonowania podmiotom gospodarki społecznej, w tym
zatrudniającym powyżej 50 proc. osób niepełnosprawnych, polskie prawo zamówień publicznych (wzorem unijnego) dopuściło stosowanie w przetargach ogłaszanych przez samorząd lokalny tzw. klauzul społecznych, które
obok ceny i jakości mogą zostać sformułowane przez zamawiającego. Niestety
stopień wykorzystania przez lokalne samorządy tej formy wspierania ZAZ
jest incydentalny. Społecznie uzasadnionym postulatem jest w takiej sytuacji uregulowanie w przepisach obowiązku samorządów lokalnych w zakresie stosowania
klauzul społecznych w ogłaszanych przetargach.
Szybkiej zmiany wymaga wiele obowiązujących rozwiązań negatywnie wpływających na położenie ekonomiczne i możliwości rozwoju gospodarczego ZAZ:
• brak prawidłowych zasad finansowania powoduje, że starsze zakłady uzyskują niższe stawki dofinansowania w stosunku do zakładów uruchamianych w latach następnych. Nie bierze się pod uwagę, że koszty funkcjonowania najstarszych zakładów co roku zwiększają się ze względu
na dekapitalizację ich majątku i konieczne remonty;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, Dz. U. 2007, Nr 242, poz. 1776, par. 11,ust.4 oraz Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności
zawodowej, Dz. U. 2012, poz. 850, par. 13, ust.7
128
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otrzymywane przez ZAZ, zgodnie z przepisami, dotacje utrzymywane są od
wielu lat na takim samym poziomie i nie uwzględniają wzrostu cen oraz najniższego wynagrodzenia;
obowiązujący system dotowania zakładów aktywności zawodowej nie uwzglę
dnia zasadniczych różnic w charakterze ich działalności. Przy ustalaniu kwoty
dotacji wyliczanej na podstawie jednolitej stawki dla niepełnosprawnego pracownika nie bierze się pod uwagę, że koszty działalności np. w ogrodnictwie
są bardziej stałe i o wiele niższe, niż w przypadku produkcji z wykorzystaniem
energii elektrycznej, maszyn, urządzeń oraz surowców;
obowiązujące przepisy przewidują, że wymiana zamortyzowanych maszyn,
urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia przez ZAZ produkcji
lub świadczenia usług może być finansowana wyłącznie ze środków PFRON,
którego budżet w ostatnich latach nie dysponuje wystarczającymi środkami
na modernizację zakładów. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się zatem
ZAZ-y starsze, których wyposażenie po kilkunastu latach eksploatacji wymaga
wymiany;
jednocześnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na wykorzystywanie
do modernizacji zakładu środków uzyskiwanych przez ZAZ z tytułu prowa
dzonej działalności gospodarczej, które muszą być gromadzone na koncie zakładowego funduszu aktywności;
wynikającą z przepisów barierą jest możliwość przeznaczenia nie więcej niż
30 proc. rocznych wpływów zakładowego funduszu aktywności na poprawę warunków pracy osób niepełnosprawnych oraz usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy;
dotkliwym ograniczeniem dla normalnego funkcjonowania ZAZ są przepisy
uniemożliwiające zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników, za ich zgodą,
w godzinach nadliczbowych i nocnych;
wymagana przepisami proporcja zatrudnienia w ZAZ wynosząca 70 proc.
osób niepełnosprawnych oraz 30 proc. kadry rehabilitacyjno-obsługowej
nie uwzględnia specyfiki upośledzenia umysłowego oraz schorzeń psychi
cznych. Na wielu stanowiskach ważnych dla funkcjonowania zakładu
(np. w zakresie księgowości, logistyki, gospodarki materiałowej, transportu)
nie można zatrudnić osób z tymi rodzajami niepełnosprawności. Większy jest
też zakres wykonywanych w zakładzie zadań rehabilitacyjnych i szkoleniowych.

Obecne przepisy oraz realia społeczno-ekonomiczne są źródłem zakłóceń
w utrzymaniu harmonijnych relacji między sferami gospodarczą i rehabilitacyjną
w działalności ZAZ. Zakłady aktywności zawodowej w dzisiejszych warunkach
są zmuszone nadmiernie koncentrować się na działalności gospodarczej. Niepełnosprawni pracownicy i kadra zostali postawieni przed koniecznością walki o zy-
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ski, niezbędne do „ocalenia” zakładu przed likwidacją i utrzymanie miejsc pracy.
Ogranicza to rolę ZAZ w procesie inkluzji osób niepełnosprawnych, a także ich
integracji i partycypacji. Dzisiejsze realia ekonomiczne całkowicie przekreśliły
możliwości przechodzenia najlepszych pracowników ZAZ na otwarty rynek pracy,
czego jednym z powodów (poza niesprzyjającymi warunkami zewnętrznymi) jest
brak realnych warunków do „wyprowadzania” pracownika do innego pracodawcy,
a następnie do wspierania go oraz stałego monitorowania jego sytuacji. Pracownik
taki powinien mieć szansę powrotu do ZAZ w razie ewentualnego niepowodzenia.
Obecnie obowiązujące przepisy prawne tego nie zapewniają.
Uwarunkowania prawne rozwoju systemu. Kolejna grupa uwarunkowań
obejmuje kwestie związane z koniecznością stworzenia podstaw prawnych dla
powołania i działalności kolejnych ogniw potrzebnych do osiągania celu systemu
i wypełniania jego funkcji (a także dla ogniw działających obecnie bez podstaw
prawnych). Wdrożenie wcześniej nakreślonych rekomendacji dotyczących modelu
struktury organizacyjnej systemu wymaga zapewnienia odpowiednich warunków
prawnych, które umożliwią rozwój każdego z jej sześciu sektorów.
Dla zapewnienia rozwoju sektora rehabilitacji potrzebne są rozwiązania prawne
pozwalające na powoływanie i stabilną działalność różnorodnych placówek rehabilitacyjnych, dostosowanych do wielorakich potrzeb i warunków środowiskowych.
Do wyjątkowo potrzebnych należy zaliczyć placówkę rehabilitacji umożliwiającą
codzienną aktywność i kontakty społeczne osobom z niepełnosprawnością intelektualną w zaawansowanym wieku.
Dla zapewnienia rozwoju sektora aktywizacji i zatrudnienia pilnie potrzebne są
rozwiązania umożliwiające tworzenie w ramach systemu skutecznie działających
ogniw ds. zatrudniania (w tym wspomaganego) osób niepełnosprawnych na otwar
tym i chronionym rynku pracy oraz ogniw ds. monitorowania sytuacji i warunków
ich zatrudnienia.
Dla zapewnienia rozwoju sektora mieszkalnictwa niezbędne są rozwiązania,
które pozwolą na organizowanie, finansowanie, budowanie oraz stabilne zarządzanie i funkcjonowanie w realiach środowisk lokalnych ogniw: mieszkalnictwa wspomaganego (samodzielnego i grupowego), mieszkalnictwa z podwyższoną opieką,
pobytu krótkoterminowego oraz mieszkalnictwa treningowego. Obecnie, jedyne
regulacje w sprawie mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych dotyczą mieszkalnictwa chronionego129,6które jest okresową formą opieki i pomocy społecznej.
W prawie polskim brakuje definicji mieszkalnictwa wspomaganego, jak również
rozporządzeń dotyczącego innych, niż chronione, form mieszkalnictwa dla osób
ze szczególnymi rodzajami niepełnosprawności, zwłaszcza z niepełnosprawnością
Charakterystykę podstaw prawnych mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych przedstawiono
w części 5 rozdziału II.
129
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intelektualną, autyzmem i chorobami psychicznymi. Szczególnego podkreślenia
wymaga fakt, że mieszkalnictwo wspomagane to rozwiązanie usamodzielniające
i uniezależniające aktywne (także zawodowo) i godnie żyjące osoby niepełnosprawne. W kontekście Art. 19 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, konieczność podjęcia prac legislacyjnych w obszarze mieszkalnictwa wspomaganego, jest
w Polsce bardzo pilna. Mieszkalnictwo wspomagane musi uzyskać prawne
podstawy do stabilnego, zapewniającego pełne bezpieczeństwo niepełnosprawnym
lokatorom, funkcjonowania i stałego finansowania oraz trwałe możliwości zatrudniania kadry administracyjnej oraz asystencko-wspierającej i opiekuńczej.
Dla zapewnienia postępu w sektorze inkluzji potrzebne są rozwiązania zezwalające na powoływanie i skuteczną działalność takich jego ogniw, które będą tworzyły
w środowisku lokalnym warunki sprzyjające włączaniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Dla zapewnienia rozwoju sektora usług, pilne jest wprowadzenie takich rozwiązań, dzięki którym powstaną i będą stabilnie działać nowe ogniwa opieki,
w tym opieki towarzysząco-wspierającej oraz domowych usług opiekuńczych dla
osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Wreszcie, dla zapewnienia rozwoju sektora koordynacji i zarządzania koniecz
ne są rozwiązania prawne promujące te podmioty, które podejmują się organizacji
i zarządzania lokalnym systemem rehabilitacji i tworzą sprzyjające warunki (także finansowe) do wypełniania jego roli zarządczej. Niestety, obecnie nie istnieją
żadne mechanizmy prawne, które kreowałyby takie podmioty i wspierały je w codziennej działalności. Kolejną rekomendacją jest zatem potrzeba dostrzeżenia przez
przepisy znaczenia i roli podmiotów organizujących w skali lokalnej kompleksowe
rozwiązania w dziedzinie rehabilitacji i wsparcia osób niepełnosprawnych. Jest mało
prawdopodobne, by w skali ogólnokrajowej udało się upowszechnić przypadek stargardzki polegający na tym, że podmiot, który zbudował system i nadal nim zarządza,
czynił to i czyni nie tylko nieodpłatnie, ale jeszcze dopłaca do niego, pokrywając
z własnych środków niemałe koszty administracyjne. Podmioty zarządzające lokal
nym systemem rehabilitacji i wsparcia osób niepełnosprawnych powinny mieć
ustawowo zagwarantowaną możliwość odpisu od kwoty środków otrzymywanych
na obsługę zadania. Zarządzanie kosztuje. Należy tu zauważyć, że odgórne przekazywanie środków publicznych na cele polityki społecznej, w tym środków PFRON
dla samorządów, zwykle uwzględnia określony ich odsetek, jako opłatę za czynności
związane z ich wydatkowaniem oraz rozliczaniem. Obecnie problem polega na tym,
że opłata ta jest w całości zatrzymywana przez dystrybutora (na poziomie powiatu
i województwa) środków adresowanych do społeczności lokalnych.
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Uwarunkowania prawne upowszechnienia systemu. Osobna grupa uwarun
kowań dotyczy tworzenia możliwości prawnych dla rozpowszechnienia systemu,
co rozpatrywać należy jako obowiązek wynikający z ratyfikowanej przez Polskę
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Nie istnieją obecnie żadne mechanizmy prawne, które promowałyby lokalny system rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Upowszechnienie go jako
nowoczesnego narzędzia polityki społecznej, powinno znaleźć się wśród najważniejszych celów działań podejmowanych w związku z wdrażaniem Konwencji. Wymaga to rozwiązań ustawowych.
Jednym z najważniejszych dla upowszechnienia lokalnego systemu rehabilitacji
zagadnień jest potrzeba uproszczenia i lepszego dostosowania do lokalnych realiów
sposobu jego finansowania. Obecnie, finansowanie to jest wieloźródłowe i uznaniowe, w związku z czym ma charakter skrajnie niestabilny i jest obarczone bardzo wysokim ryzykiem dla podmiotu zarządzającego. Należy w tym dostrzegać zasadniczą
przeszkodę w upowszechnianiu lokalnego systemu rehabilitacji jako nowoczesnego
instrumentu polityki społecznej.
Dla rozpowszechnienia systemu newralgiczne znaczenie ma także jakość relacji między organizacjami pozarządowymi a administracją rządową i samorządową.
Następna rekomendacja dotyczy zatem ukształtowania na gruncie zasady subsydiarności i przepisów prawa partnerskiej pozycji podmiotów organizujących i zarządzających lokalnym systemem rehabilitacji wobec jednostek administracji państwowej
i samorządowej, a także warunków do rzeczywistej współpracy między nimi służącej maksymalizacji społecznych efektów organizacji i działania systemu. Obecnie łatwo można dostrzec dużą niesymetryczność we wzajemnych relacjach.
Po stronie administracji nierzadko obserwuje się brak zrozumienia oczywistego faktu,
że z punktu widzenia obywateli najważniejsze znaczenie w realizacji polityki społecznej państwa odgrywają bezpośredni dostawcy usług społecznych i że właśnie
dlatego obowiązkiem administracji jest stworzenie im sprzyjających i stabilnych
warunków do działalności. Podmioty organizujące lokalne rozwiązania systemowe
świadczenia usług oraz zarządzające nimi powinny być – z uwagi na realizowaną
misję, pożytek społeczny i ponoszony wysiłek – otoczone szczególnym zainteresowaniem i życzliwością władz oraz administracji.
Swoistą barierą dla rozwoju i upowszechnienia lokalnego systemu rehabilitacji
nierzadko bywa także niski poziom wiedzy urzędników samorządowych na temat
regulacji prawnych w zakresie rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Uzyskanie przez nich niezbędnych kompetencji komplikuje duża ilość przepisów szczegółowych, a także ich rozproszenie w różnych aktach prawnych, oraz
nierzadko brak jednolitych interpretacji. Konieczne jest zatem pilne rozwiązanie
także i tego problemu.
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THE STARGARD MODEL OF A LOCAL REHABILITATION AND SUPPORT
SYSTEM FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY

SUMMARY
This book describes the functioning and results of a system of rehabilitation
and social as well as vocational support for adults with intellectual disability
developed in the city of Stargard Szczeciński, in the north-west of Poland.
The system, compared against other rehabilitation practices performed in most
locations in Poland, ensures a much better quality of life for its clients. It enables
them to lead active lives, including remunerated employment, as well as facilitating
versatile and varied leisure activities. It also fosters conditions for social inclusion
of people with disabilities in the daily lives of their local communities.
The evaluation described in this book provides evidence showing that the clients
of the Stargard System are highly satisfied with their lives. The evaluation sought
to answer the questions (vide: Chapter I) on the origins of such an effective system.
In the opinion of the Authors, the creation of the Stargard System has to be perceived
as a planned, grass-roots social change which took place in a local community.
The key drivers of the change were the following: the organized movement
of parents of children with intellectual disabilities, a knowledgeable leader seeking
to meet the vital needs of the local community of the disabled, political and
substantial support from a national NGO headquarters as well as the character and
quality of the synergy of the three drivers.
The role of the civil society must also be underlined. The Stargard System,
both in its conceptual and organisational aspect, is an important element of the
achievements of the Polish Association for Persons with Mental Handicap (PSOUU).
PSOUU is a grassroots-inspired NGO established independently by parents and
carers of persons with intellectual disability. PSOUU developed the System
gradually: it took into account the practical experience acquired with time and the
knowledge base as well as inspiration from international publications on the subject.
Moreover, the process was informed by observations resulting from cooperation
with similar organisations from France, Austria, Germany, Sweden, the Netherlands
and Great Britain.
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The System’s framework rests on the following pillars:
psycho-social definition of disability;
the “positive” paradigm of intellectual disability which rejects the focus on
deficits and limitations and emphasizes the potential of person stimulated by
environment and quality of rehabilitation efforts;
a modern understanding of social policy towards the disabled which emphasizes
the subsidiarity principle and the key importance of quality of life.

The characteristics and detailed description of the Stargard System can be
found in Chapter II. The System’s organisation is based on interdependent and
harmoniously interacting elements:
• occupational therapy workshop, whose main task is to facilitate improvement
in social functioning, acquisition of basic work skills and creation of conditions
for ongoing activeness; occupational therapy can prepare clients with high
capacity for employment;
• vocational activity workshop, which enables people with intellectual disability
to acquire permanent employment and remuneration;
• community self-help center, designed for persons with limited independence
who require more extensive assistance and individualised forms of support and
care;
• supported housing, which facilitates independent accommodation and is a form
of promotion of inclusive and independent (yet supported) living for persons
with disabilities.
An important element of the System is also the Stargard PSOUU Circle which
manages, organizes and develops the System. The Circle’s role is also to consolidate
and guarantee the System’s consistency and functional logic. This role is associated
with the responsibility for the quality and tangible outcomes of the System.
The following principles are among the key characteristics of the Stargard
System:
• the point of departure when planning and implementing activities for persons
with intellectual disability are the needs of such persons; the focus is on the
capacity of the persons and on empowerment;
• the aim of the System is not merely to support persons with intellectual disability
but to improve the quality of their lives by facilitation of personal development
leading to as much independence and self-determination as possible, in such
a way and to such an extent that is available for disabled persons;
• in planning and implementation of systemic activities, persons with disability
and their families are subjects and partners to co-operate with, rather than
patients whose problems have to be solved externally;

Summary
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new solutions must be sought for on an ongoing basis, taking into account
the changing requirements; the System needs to be constantly analysed and
evaluated, new forms of activities and new opportunities for the development
of the existing model must also be explored,
the activities within the System are of cross-disciplinary, long-term character
and they are carried out in accordance with the principle of subsidiarity.

In Chapter III the Authors present an evaluation-based measurement
of the quality of life of Stargard System’s beneficiaries compared against a “control”
group from a typical Polish locality, with rehabilitation and inclusion possibilities for
persons with intellectual disability as the key area of comparison. The key premises
of the measurement were prepared with reference to the concept of quality of life
developed by the Special Interest Research Group of the International Association
for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID) and selected publications
by Robert L. Schalock. The measurement took into account the seven domains
of quality of life: physical well-being, material well-being, personal development,
interpersonal relations, self determination, integration and social participation
as well as emotional well-being. The synthetic quality of life index (a maximum
of 5.00) amounted to 3.82 in the case of the clients of the Stargard System, compared
against 2.66 in the comparative group.
Based on the results of the evaluation, the relevant literature and the
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the Authors developed
a recommended model of a local rehabilitation and social/vocational support system
for persons with intellectual disability (Chapter IV). The model encompasses the
key assumptions and organizational principles of the System, its goal and scope
as well as functions and structural solutions. The recommendations also pertain
to the necessary changes in legal regulations.
This publication is result of a project realized by the Polish Disability Forum,
an umbrella NGO whose member is the Polish Association for Persons with Mental
Handicap. The project was financed by the State Fund for Rehabilitation of Disabled
Persons.
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