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1. Wprowadzenie  

Rozdział 1 zawiera opis ram prawnych oraz opis podłoża społecznego idei włączania 

osób z niepełnosprawnością intelektualną, krótki opis projektu MINCE oraz listę 

powstałych w ramach projektu Rezultatów Pracy Intelektualnej (Intelectuall Outputs) 

(opisanych w rozdziale 3) jak również informację o grupie docelowej, do której 

skierowany jest projekt. Rozdział pierwszy zawiera również, krótki opis Kompendium 

Modelu Kształcenia Edukacji Włączającej. Wszystkie rozdziały zawierają 

streszczenia w formie tekstu łatwego do czytania aby umożliwić łatwiejsze 

zrozumienie treści zawartych w Kompendium osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną.   

 

Pomimo licznych zmian społecznych i politycznych, osoby ze znaczącą 

niepełnosprawnością intelektualną niezmiennie należą do grupy osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Uprzedzenia w stosunku do ludzi ze znaczącą 

niepełnosprawnością intelektualną oddziaływają znacznie na ich codzienne 

funkcjonowanie. Brak wystarczającej wiedzy o niepełnosprawności intelektualnej, 

doświadczeń w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością oraz powszechnie 

funkcjonujące stereotypy, są jednymi z przyczyn stygmatyzacji i dyskryminacji. 

Przejawia się to między innymi w braku obecności osób z niepełnosprawnością w 

przestrzeni publicznej a nawet w zjawisku "ukrywania" niepełnosprawnych osób 

przez członków ich rodzin. Ponadto, osoby z niepełnosprawnością intelektualną są 

szczególnie podatne na stanie się ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej, 

doświadczanej nawet ze strony członków własnych rodzin. Nieprofesjonalne, 

krzywdzące zachowanie osób świadczących różnorakie usługi na rzecz osób z 

niepełnosprawnością intelektualną niejednokrotnie stanowi źródło ich cierpienia i w 

efekcie prowadzi do obniżonej samooceny, lęku przed pojawianiem się w przestrzeni 

publicznej, uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności oraz gotowości do 

poszukiwania pomocy i wsparcia. Brak przestrzegania praw osób z 

niepełnosprawnością oraz liczne nadużycia pojawiające się w interakcjach pomiędzy 

tą grupą a resztą społeczeństwa są na porządku dziennym. Projekt MINCE (MINCE-
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Model Kształcenia Edukacji Włączającej) został stworzony aby promować włączanie 

osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa (nazywaną 

też w Kompendium inkluzją społeczną). Projekt ma za zadanie eliminować bariery, 

które uniemożliwiają wytwarzanie i promowanie postaw społecznych uznających 

osoby z niepełnosprawnością za niezależne jednostki, posiadające własne 

preferencje, plany, zdolne do dokonywania własnych wyborów. Podstawowymi 

celami realizowanymi w ramach projektu MINCE są: 

 podnoszenie świadomości społecznej odnośnie konieczności zaspokajania 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz eliminacji związanych z tym barier , 

 przeciwdziałanie dyskryminacji, 

 współpraca z mediatorami rówieśniczymi na polu włączania osób 

z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa, 

 specjalistyczne szkolenie mediatorów rówieśniczych na rzecz wsparcia i 

włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

 rozwój umiejętności zawodowych specjalistów pracujących z osobami 

z niepełnosprawnością, 

 wsparcie dla instytucji w procesie implementacji Edukacji Włączającej. 
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 Podsumowanie rozdziału 1 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością 

intelektualną są często niezauważane i gorzej 

traktowane niż inni 

Rozdział 1 opisuje: 

  Jakie jest prawo związane z włączaniem 

osób z niepełnosprawnością do 

społeczeństwa  

 Na czym polega Projekt MINCE   - 

-  Model Kształcenia Edukacji 

włączającej 

 Czym jest Kompendium  
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1.1. Społeczne i prawne podłoże Modelu Kształcenia Edukacji Włączającej - 

MINCE 

W danych z 2002 roku stwierdzono, że na świecie żyje ponad 500 milionów osób z 

różnymi formami niepełnosprawności (Balcerzak-Paradowska, 2002). Obecnie, 

statystyki donoszą o zwiększeniu liczebności opisywanej grupy osób. Około 80 

milionów obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej doświadcza znacznej 

niepełnosprawności i stanowi to 3-4% populacji wszystkich osób z 

niepełnosprawnością. Pomimo, ze osoby z niepełnosprawnością reprezentują ok 

10% populacji generalnej, ciągle doświadczają wykluczenia z pełnego uczestnictwa 

w życiu społecznym. Marginalizacja i wykluczenie rozumiana jest jako "brak lub 

ograniczone możliwości w zakresie uczestnictwa i wpływu na swoje życie i życie 

społeczne oraz korzystania z przysługującym jednostce praw, instytucji publicznych 

oraz usług, które powinny być dostępne dla każdego członka społeczeństwa 

(Sobolewski, Borkowska, Czekaj, Karlińska, Klimek, Krzewicka,Piekutowski,2009). 

Takie cechy jak "zależny, bezradny, niezdolny do zadbania o swoje potrzeby" cały 

czas są wykorzystywane do opisu osób niepełnosprawnych. W historii ludzkości, 

trudno wyróżnić grupę społeczną, do tego stopnia zagrożoną wykluczeniem jak 

osoby ze znaczną niepełnosprawnością (Bernasconi, Böing, 2016).  

Ten kontekst wskazuje, na nieustającą, naglącą potrzebę działań chroniących 

i wspierających uznawanie szerokiej gamy praw obywatelskich, społecznych, 

politycznych, ekonomicznych osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną. 

Ten cel został podkreślony w "Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych " 

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13.12.2006 r., 

podpisanej przez rząd Polski 20.03.2017 i ratyfikowanej 6.09.2012 r. Konwencja ma 

za zadanie zapewnić ochronę i równe korzystanie z praw człowieka - społecznych, 

ekonomicznych, kulturalnych itd. i podstawowych wolności przez osoby z 

niepełnosprawnością, na równi z innymi obywatelami. Konwencja odnosi się m.in. do 

poniższych zagadnień (całość konwencji na stronie 

https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych): 
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 Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością jako pogwałcenie godności i 

wartości osoby ludzkiej; 

 Uznanie znaczenia osób niepełnosprawnych, ich indywidualnej 

samodzielności, niezależności w tym wolności dokonywania wyborów oraz ich 

cennego wkładu w ogólny dobrobyt i różnorodność społeczeństwa jak również 

konieczność zapewnienia im aktywnego udziału w procesie decydowania o 

programach i działaniach politycznych, które ich bezpośrednio dotyczą; 

 Prawa kobiet z niepełnosprawnością oraz zwiększone ryzyko doznawania 

przez tę grupę społeczną przemocy, naruszania nietykalności osobistej, 

znieważania, opuszczenia, zaniedbywania, znęcania lub wykorzystywania; 

 Prawa dzieci z niepełnosprawnością oraz konieczność zapewniania im 

możliwości korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych 

wolności na zasadzie równości z innymi dziećmi; 

 Konieczność podnoszenia świadomości społecznej nastawionej na kwestie 

powiązane z niepełnosprawnością; 

 Konieczność zapewniania bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym 

w szczególności podczas konfliktów zbrojnych i obcej okupacji; 

 Konieczność podejmowania badań, tworzenia oraz zapewniania dostępności 

do nowych technologii (oraz informacji o nich) wspierających dostęp do 

informacji oraz komunikację, przedmiotów wspierających poruszanie się, 

wszelkich urządzeń i technologii wspomagających osoby niepełnosprawne, 

traktując priorytetowo technologie dostępne przy przystępnych cenach; 

 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do opieki zdrowotnej; 

 Prawo osób niepełnosprawnych do uczestnictwa we wszystkich aspektach 

życia społecznego;  

 Prawo osób niepełnosprawnych do pracy oraz zapewniania odpowiednich 

warunków w miejscy pracy; 

 Konieczność przyjęcia przez Państwo odpowiednich środków 

ustawodawczych, administracyjnych i innych w celu wdrożenia praw uznanych 

w niniejszej konwencji oraz podjęcia wszelkich odpowiednich środków, w tym 
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ustawodawczych, w celu zmiany lub uchylenia obowiązujących ustaw, 

przepisów wykonawczych, zwyczajów i praktyk, które dyskryminują osoby 

niepełnosprawne; 

 Konieczność międzynarodowej współpracy na rzecz przestrzegania praw 

uwzględnionych w konwencji; 

 Konieczność wdrażania wszelkich działań na rzecz wyeliminowania 

dyskryminacji ze względy na niepełnosprawność. 

Artykuł 19 Konwencji: "Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączaniu w 

społeczeństwo" ma szczególną wagę. Podkreśla, że wszystkie osoby 

niepełnosprawne mają prawo do życia w społeczeństwie, dokonywania wyborów na 

równi z innymi osobami, otrzymywać wsparcie umożliwiające pełny udział w życiu 

społeczeństwa oraz pełną integrację. Niezbędne jest zapewnienie możliwości 

osobom niepełnosprawnym, wyboru ich miejsca zamieszkiwania, podejmowania 

decyzji z kim będą zamieszkiwać, dostępu do usług świadczonych w miejscu 

zamieszkania oraz innych usług świadczonych w ramach społeczności lokalnej w tym 

pomocy niezbędnej do życia w społeczności i integracji, zapobiegającej wykluczeniu i 

izolacji.  

Aby osiągnąć cele i skutecznie wprowadzać w życie Konwencję ONZ w całej Uni 

Europejskiej, stworzono Europejską Strategię w Sprawie Niepełnosprawności 2010-

2020, która określa działania, mające na poziomie Unii Europejskiej uzupełniać 

działania krajowe i określać mechanizmy potrzebne do wdrożenia Konwencji ONZ na 

poziomie Unii Europejskiej, a także w obrębie instytucji UE. Aby promować aktywne 

włączanie osób niepełnosprawnych oraz pełne uczestnictwo w życiu społecznym 

każdego z obywatelu, komisja określiła osiem obszarów działania : 

 Dostępność oznaczająca, równy dostęp osób niepełnosprawnych do 

otoczenia, technologii, systemów informacyjno-komunikacyjnych, pozostałych 

obiektów i usług; 

 Uczestnictwo rozumiane, jako umożliwienie wszystkim obywatelom Unii 

Europejskiej swobodnego przemieszczania się, wyboru miejsca i stylu życia, 

pełnego dostępu do kultury, rekreacji, sportu, korzystania z praw do 
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uczestnictwa w życiu gospodarczym i politycznym oraz wspieranie 

instytucjonalnych i środowiskowych systemów opieki  

 Równość rozumiana jako wykorzystanie istniejących przepisów w celu 

ochrony przed dyskryminacją i do promowania w Unii Europejskiej równości 

szans.  

 Zatrudnienie oznaczające wspieranie działań mających na celu m.in. analizę 

sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, walkę z postawami 

zniechęcającymi osoby niepełnosprawne do wchodzenia na rynek pracy, 

integracji na rynku pracy dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, 

zwiększane dostępności miejsc pracy, wspierania struktur i szkoleń w miejscu 

pracy; 

 Kształcenie i szkolenie rozumiane jako integracja osób niepełnosprawnych 

a w szczególności dzieci w ogólnym systemie edukacyjnym, wspieranie 

kształcenia w ramach inicjatywy "Mobilna młodzież" oraz promować mobilność 

osób niepełnosprawnych w programie "Uczenie się przez całe życie"; 

 Ochrona socjalna umożliwiająca korzystanie z systemów ochron socjalnej, 

programów ograniczania ubóstwa, pomocy w obszarach niepełnosprawności, 

dostępu do mieszkań socjalnych, programów emerytalnych i rentowych oraz 

innych usług zwiększających możliwości; 

 Zdrowie oznaczające równy dostęp do świadczeń zdrowotnych i 

rehabilitacyjnych o wysokiej jakości, dostosowanych do potrzeb także 

związanych z płcią i zapewnionych w dostępnych cenach; 

 Działania zewnętrzne oznaczające promocję praw osób niepełnosprawnych 

i upowszechnianie znajomości Konwencji ONZ, wiedzy o potrzebach osób 

niepełnosprawnych i zwiększanie dostępności pomocy kryzysowej i 

humanitarnej  

W 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła nową Europejską Strategię w Sprawie 

Niepełnosprawności 2017-2023, koncentrującą się na 5 obszarach, które odnoszą 

się do Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka oraz innych Standarów 

przyjętych przez Radę Europy oraz ONZ odnośnie równości, walki z dyskryminacją, 
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podnoszenia świadomości społecznej, równej dostępności dóbr i usług, równemu 

traktowaniu w obliczu prawa, ochrony przed nadużyciami i przemocą.  

Projekt MINCE wpisuje się w zalecenia zidentyfikowane w Europejskiej Strategii w 

Sprawie Niepełnosprawności poprzez stworzenie koncepcji i narzędzi 

zwiększających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz 

umożliwienie im szerszego dostępu do edukacji   
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 Podsumowanie rozdziału 1.1  

Jak prawo odnosi się do osób z 

niepełnosprawnością? 

Na świecie żyje wiele osób z 

niepełnosprawnością 

Czasami nie są traktowani na równi z osobami 

pełnosprawnymi 

Istnieje prawo, które ich chroni 

Jest nazwane: 

"Konwencją ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych" 

Mówi o tym, że osoby z niepełnosprawnością 

mają prawo do: 



2015-1-AT01-KA204-005098           MINCE Kompendium              

   

15 

 Podejmowania własnych decyzji 

 Bycia traktowanym z szacunkiem 

 Pracy, nauki i rozrywki 

 Opieki zdrowotnej i rehabilitacji 

 Ochrony  
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1.2. Model Kształcenia Edukacji Włączającej  (MINCE) – krótki opis 

Kompendium zostało stworzone w ramach projektu "Model Kształcenia Edukacji 

Włączającej - MINCE". Projekt został zfinansowany przez Komisję Europejską w 

ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest inkluzja osób z 

niepełnosprawnością do społeczeństwa poprzez edukację włączającą. 

Podstawowym założeniem jest zwiększanie kompetencji osób z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną w celu umożliwienia im pełnienia roli mediatorów 

rówieśniczych pomiędzy osobami ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną a 

społeczeństwem 

Projekt jest wynikiem działalności 7 pozarządowych organizacji partnerskich z 

Austrii -Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH, Bułgarii– Bulgarian association for 

people with intellectual disabilities, Niemiec -Stephansstift Zentrum für 

Erwachsenenbildung, Chorwacji - Malidom, Polski - Społeczna Akademia Nauk, 

Portugali – FENACERCI i Słoweni - CUDV Crna na Koroskem. 

Podstawową grupą docelową i beneficjentami projektu są osoby ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną. Rolą MINCE jest zwiększenie świadomości 

społeczeństwa` odnośnie potrzeb osób z niepełnosprawnością, praw jakie powinny 

im przysługiwać jako równoprawnym członkom społeczeństwa jak również 

zwiększanie akceptacji dla osób niepełnosprawności wśród członków lokalnej 

społeczności. 

Ponadto, wyniki pracy intelektualnej w projekcie (MINCE Program nauczania dla 

osób z niepełnosprawnością, MINCE wskazówki dla osób z niepełnosprawnością) są 

skierowane do osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, które mogą zdobyć 

nową rolę w społeczeństwie - rolę mediatorów rówieśniczych reprezentując prawa i 

będąc głosem osób ze znaczną niepełnosprawnością.  

Dodatkowo, dzięki wdrażaniu programu nauczania dla pracowników opieki nad 

osobami niepełnosprawnymi, który również powstał w ramach projektu, pracownicy 

otrzymają strukturę umożliwiającą im zdobywanie nowych kompetencji, użytecznych 

w codziennej pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną z 

naciskiem na ich uczestnictwo w życiu społecznym.   
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Ostatnią grupą docelową MINCE są organizacje, których działalność jest 

nastawiona na osoby z niepełnosprawnością. Dzięki projektowi MINCE otrzymają oni 

Wskazówki dla instytucji sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, 

mające za zadanie ułatwić wdrażanie kroków skierowanych na inkluzję społeczną 

osób niepełnosprawnych.  
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 Podsumowanie rozdziału 1.2  

 

Czym jest MINCE? 

MINCE to międzynarodowy projekt 

skierowany do  

 Osób ze znaczną niepełnosprawnością 

 Osób z lekką niepełnosprawnością 

 Opiekunów osób niepełnosprawnych  

 Instytucji dla osób niepełnosprawnych 

MINCE zwiększa świadomość ludzi odnośnie 

potrzeb osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

MINCE zapewnia materiały przekazujące: 
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 Jak można zostać mediatorem 

rówieśniczym  

 Wskazówki dla osób pracujących z 

osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 Wskazówki jakimi powinny kierować się 

instytucje dla osób niepełnosprawnych 
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1.3. Kompendium Kształcenia Edukacji Włączającej 

Kompendium Kształcenia Edukacji Włączającej jest materiałem dydaktycznym 

ułatwiającym praktyczną implementację modelu Edukacji Włączającej. Treść 

kompendium jest skierowana do ośrodków szkoleniowych, lokalnych społeczności, 

organizacji, inicjatyw społecznych, organizatorów wydarzeń kulturalnych i 

oświatowych i wszystkich grup zainteresowanych wykorzystaniem modelu 

Kształcenia Edukacji Włączającej we własnej działalności.  

Część teoretyczna Kompendium ukazuje założenia i cele włączania osób 

z niepełnosprawnością do społeczeństwa. Prezentuje również modele 

niepełnosprawności, wyzwania z jakimi mogą mierzyć się osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz ramy prawne zakładające konieczność 

przeciwdziałania dyskryminacji i działania na rzecz inkluzji. Dodatkowo, Kompendium 

zawiera opis : 

 Programu MINCE dla mediatorów rówieśniczych; 

 Przewodnika MINCE dla mediatorów rówieśniczych; 

 Programu MINCE dla opiekunów osób niepełnosprawnych; 

 Przewodnika MINCE dla instytucji zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi; 

 Filmu MINCE. 
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 Podsumowanie rozdziału 1.3  

Czym jest Kompendium  

Modelu Kształcenia Edukacji Włączającej? 

Czytając Kompendium nauczysz się: 

 Czym jest niepełnosprawność 

 Czym jest włączanie do społeczeństwa 

 Jak osoby z niepełnosprawnością powinny 

być traktowane 

 Jakie rzeczy w życiu mogą być problemem 

dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

 Czym jest edukacja włączająca i edukacja 

społeczna 

 Na czym polega projekt MINCE   



Ramy teoretyczne: 

Niepełnosprawność, 

włączanie do społeczeństwa 

osób niepełnosprawnych 

intelektualnie i 

edukacja włączająca
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2. Ramy teoretyczne: Niepełnosprawność, włączanie do 

społeczeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie i edukacja 

włączająca 

Rozdział 2 zaczyna się od opisu modeli niepełnosprawności oraz porusza 

zasadność budowania modelu Kształcenia Edukacji Włączającej jako metody 

służącej inkluzji osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Opisuje 

również wyzwania jakim niejednokrotnie muszą sprostać osoby ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną. Podkreślone jest również znaczenie regulacji 

prawnych dotyczących opisywanej tematyki. Definicje, cele, skutki a także różne 

podejścia do włączania do społeczeństwa oraz edukacji włączającej są 

zaprezentowane w rozdziale 2. Ponadto, rozdział 2 zawiera istniejące, 

międzynarodowe źródła odnoszące się do zjawiska inkluzji. 
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 Podsumowanie rozdziału 2 

W rozdziale 2 można przeczytać o: 

 Różnych spojrzeniach na to, czym jest 

niepełnosprawność  

 Wyzwaniach, z którymi spotykają się  

osoby ze znaczną niepełnosprawnością 

intelektualną 

 Przyczynach dla których osoby ze 

znaczną niepełnosprawnością powinny 

być włączane do społeczeństwa 

 Edukacji włączającej 
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2.1. Modele niepełnosprawności 

Rozumienie, czym jest niepełnosprawność intelektualna przez lata ulegało ewolucji. 

Powstałe w wyniku tych zmian różne definicje niepełnosprawności wiążą się ze 

zróżnicowanym pojmowaniem przyczyn niepełnosprawności, wyzwań jakie zarówno 

z punktu widzenia jednostki jak i społeczeństwa wiążą się z opisywanym zjawiskiem 

oraz jakie interwencje są konieczne jak i możliwe do wprowadzenia, w celu poprawy 

dobrostanu osób z niepełnosprawnością. Czterema podejściami teoretycznymi jakie 

często są uwzględniane w trakcie opisu wiodących modeli niepełnosprawności są: 

model medyczny (medical model), model społeczny (social model) , mdel 

transakcyjny (transactional model) oraz model ekologiczny/systemowy (ecological 

model) (Bricout, Porterfield, Tracey, Howard, 2004). Ponadto, ze względu na 

specyfikę projektu MINCE zdecydowano się na uwzględnienie w opisie 

biopsychospołecznego moelu niepełnosprawności (biopsychosocial model), modelu 

tworzenia niepełnosprawności (model of disability creation process), modelu 

uwzględniającym prawa osób z niepełnosprawnością,  human Rights-Based 

Approach to disability).  

2.1.1. Model medyczny 

Medyczny model niepełnosprawności koncentruje się na symptomach świadczących 

o deficytach, możliwych do zaklasyfikowania i kategoryzacji. Interwencje oparte o ten 

model, nakierowane są na redukcję bądź wyeliminowanie patologii. Jest ona 

rozumiana jako odstępstwo od normy intelektualnej i zachowań uznawanych za 

adaptacyjne (Rose, 1985) lub jako przyczyna nieprawidłowego funkcjonowania. W 

centrum  działań rehabilitacyjnych mieści się redukowanie fizycznych lub 

intelektualnych niedoborów, ocenianych z uwzględnieniem etapu rozwojowego osoby 

z niepełnosprawnością. Pomimo, że model medyczny pomaga postawić diagnozę, 

nie umożliwia tworzenia przewidywań odnośnie przyszłości osoby z 

niepełnosprawnością. (Pelkonen, Marttunen, Pulkkinen, Laipppala, Loennigvist, Aro, 

1998). Dodatkowo, zakłada, że każda osoba z niepełnosprawnością u której 

zdiagnozowano określoną jednostkę chorobową, ma takie same potrzeby społeczne 
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czy możliwości w zakresie uczenia się, jak inne osoby z tą samą diagnozą. W 

modelu medycznym, niepełnosprawność jest postrzegana jako zjawisko negatywne, 

właściwość przypisywana odmiennym od reszty społeczeństwa osobom, co zwiększa 

zagrożenie grupy osób niepełnosprawnych wykluczeniem oraz zaprzeczaniem 

możliwości ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym ze względu na 

stwierdzone, biologiczne dysfunkcje. Model medyczny nie sprzyja poszukiwaniom 

politycznych i społecznych rozwiązań walczących ze zjawiskiem wykluczenia 

(Matthews, 2009). 

2.1.2. Model społeczny 

Historia modelu społecznego wiąże się z krytyką rozumienia niepełnosprawności w 

zgodzie z modelem medycznym. Model społeczny zastąpił tradycyjne ujmowanie 

niepełnosprawności jako wyniku deficytów doświadczanych przez jednostkę i zaczął 

poszukiwać przyczyny powstawania zjawiska niepełnosprawności w społeczeństwie. 

Przykładowo, model zakłada, że jeśli środowisko zapewnia swobodne 

porozumiewanie się osobom z trudnościami w komunikacji werbalnej z otoczeniem 

za pomocą alternatywnych metod komunikacji, nie można powiedzieć o tych 

jednostkach, że są niepełnosprawne.  

Poplecznicy społecznego modelu niepełnosprawności, utrzymują, że 

społeczeństwo ma tendencję do uprzywilejowywania grup obywateli, funkcjonujących 

w określony sposób, charakterystyczny dla większości i dyskryminowania 

mniejszości takich jak osoby z rożnymi rodzajami niepełnosprawności, co 

uniemożliwia pełny udział każdego obywatela w życiu społecznym (Hughes, 

Patterson, 1997). Brytyjski społeczny model niepełnosprawności podkreśla, że osoby 

z niepełnosprawnością są grupą podlegającą opresji ze strony reszty społeczeństwa, 

a sama "niepełnosprawność" jest formą tej społecznej opresji a nie obiektywnie 

stwierdzanym deficytem w funkcjonowaniu, (Shakespeare, Watson, 2002). 

 Raymond Lang (2001) definiuje model społeczny w następujący sposób: 

"Niepełnosprawność powstaje w szerszym, zewnętrznym środowisku i nie jest 

możliwe wytłumaczenie jej jedynie jako konsekwencji indywidualnych fizycznych lub 

intelektualnych i/lub poznawczych deficytów. Dzięki koncentracji na mechanizmach, 
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za pomocą których to społeczeństwo wytwarza niepełnosprawność, model społeczny 

podkreśla wagę polityki, upodmiotowienia, obywatelstwa i możliwości dokonywania 

wyboru. Ponadto, niepełnosprawność, która rozumiana jest jako porażka całego 

społeczeństwa zmusza do zapewniania odpowiednich usług, dopasowanych do 

potrzeb jednostki". 

W odniesieniu do modelu społecznego, osoby z niepełnosprawnością powinny być 

chronione przed dyskryminacją oraz instytucjonalnymi, komunikacyjnymi i 

społecznymi barierami. Instytucje, rządy, społeczeństwo mają obowiązek 

zapewniania warunków odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnością. 

Siłą tego modelu jest przeniesienie odpowiedzialności za dostosowanie się z 

jednostki na społeczeństwo, co zmniejsza negatywną konotację wiązaną z terminem 

"niepełnosprawność".  

Ograniczeniem modelu społecznego jest pomijanie indywidualnego spojrzenia 

osób niepełnosprawnych i ich osobistego doświadczania zjawiska 

niepełnosprawności. Model społeczny nie uwzględnia również faktu, że w niektórych 

przypadkach interwencje mające na celu rehabilitację muszą uwzględniać 

interwencje medyczne lub te wprowadzane nie na społecznym a na indywidualnym 

poziomie np. naukę osób z problemami w komunikacji werbalnej alternatywnych 

metod porozumiewania się np. znajomości i procedur posługiwania się systemem 

"PECS" (Picture Exchange Communication System). 

2.1.3. Model transakcyjny  

Model transakcyjny uwzględnia relacje pomiędzy osobą z niepełnosprawnością 

a środowiskiem społecznym i analizuje jak ta relacja jest powiązana z poznawczymi 

i emocjonalnymi reakcjami oraz wzorcami zachowania (Bricout et. al, 2004). 

Interakcja pomiędzy osobą a środowiskiem może stymulować bądź zakłócać proces 

rozwoju oraz zmieniać postrzeganie niepełnosprawności oraz to jakie jednostka 

nadaje jej znaczenie. Przykładowo, u  dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu, dorastających w środowisku rodzinnym charakteryzującym się 

dużą intensywnością wyrażania emocji negatywnych, szczególnie krytyki/wrogości 

obserwuje się większą częstotliwość zaburzeń zachowania  w porównaniu do dzieci 
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wychowujących się w rodzinach o niższych wskaźnikach w zakresie ekspresji 

opisanych emocji. (Bader, Barry, 2014).  

2.1.4. Model ekologiczny, bipsychospołeczny oraz Proces Tworzenia 

Niepełnosprawności (Disability Creation Process - DCP) 

Model ekologiczny łączy wymiar jednostki, społeczeństwa oraz interakcji pomiędzy 

nimi. Niepełnosprawność w tym modelu jest pojęciem dynamicznym i zależnym od 

kontekstu. Pełnosprawność i niepełnosprawność stanowią spektrum, zależne od 

osobowych jak i społecznych czynników (Morrison, 2013). Model ekologiczny 

wywodzi swe korzenie z teorii "pola" Lewina podkreślającej wpływ środowiska, które 

może mieć wspierający lub ograniczający wpływ rozwój jednostki, oraz z podejścia 

Bronfenbrenner’a (1977, za Meyers, Meyers, Graybill, Proctor, Huddeston, 2012). 

Jego ekologiczna teoria człowieka zakłada, że rozwój jednostki dokonuje się w 

kontekście jej związków ze środowiskiem. Rozwijająca się osoba, jest jednostką 

która zarówno ulega wpływom środowiska jak i może na nie oddziaływać. Rozwój 

dziecka nie dokonuje się w oparciu o jedno "siedlisko" np. rodzinę ale w oparciu o 

funkcjonowanie złożonych struktur i powiązań pomiędzy nimi. Wśród tych struktur 

tworzących środowisko życia, autor teorii wymienia: mikrostystem rozumiany jako 

najbliższe środowisko człowieka, zawierające rodzinę, opiekunów, rówieśników, 

grupę zawodową; mezosystem wskazujący na relacje pomiędzy elementami 

mikrosystemu wyrażający się np. systemie edukacji, funkcjonowaniu społecznym; 

egzosystem tworzony przez sytuacje oraz struktury społeczne, które mogą utrudniać 

rozwój np. bezrobocie oraz makrosystem rozumiany jako wpływ kultury, gospodarki, 

polityki, ekonomi. Interwencje tworzone na bazie modeli ekologicznych uwzględniają 

wzmacnianie obszarów stanowiących wsparcie dla jednostki i minimalizowanie barier 

w obrębie systemów, w jakich ona funkcjonuje (Kaderavek, 2011 as cited in Recklein, 

2011).  

Model ekologiczny przypomina w swych założeniach podejście zaproponowane 

w dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia  "Towards a Common Language for 

Functioning, Disability and Health of The International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF)"określone jako model biopsychospołeczny. W 
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biopsychospołecznym modelu niepełnosprawności, niepełnosprawność jest 

postrzegana jako wynik interakcji pomiędzy warunkami zdrowotnymi i czynnikami 

związanymi z kontekstem zewnętrznym, i środowiskowym np. postawami 

społecznymi, układem urbanistycznym przestrzeni życiowej jednostki, strukturami 

prawnymi i społecznymi, indywidualnymi cechami takimi jak płeć, wiek, strategie 

radzenia sobie, podłoże socjoekonomiczne, wykształcenie, zawód itp.. 

Niepełnosprawność oznacza dysfunkcje na poziomie fizycznym lub 

psychologicznym, znaczące zaburzenie lub utrata funkcji organizmu, zmniejszoną 

aktywność i zaangażowanie w życiowe aktywności, które są rozpatrywane w 

kontekście czynników środowiskowych (fizycznych, psychologicznych czy 

związanych z postawami społecznymi.  

Fougeyrollas (2007) zaproponował podobną koncepcję Procesu Tworzenia 

Niepełnosprawności ("Disability Creation Process (DCP)"), definiującą 

niepełnosprawność jako interakcję czynników charakterystycznych dla jednostki jak i 

tych związanych ze środowiskiem. Indywidualne zmienne takie jak płeć, wiek, 

pochodzenie etniczne, historia życia, deficyty (np. związane z uszkodzeniem mózgu, 

aberracjami chromosomalnymi, osłabieniem napięcia mięśniowego) mogą wpływać 

na możliwości jednostki w zakresie przemieszczania się, komunikacji czy 

funkcjonowania poznawczego, które wyznaczają zdolność do podejmowania 

określonych aktywności fizycznych i intelektualnych. 

Czynniki środowiskowe w tej teorii dzieli się na wymiar społeczny (postawy i 

oceny dokonywane przez innych ludzi, społeczny i polityczny kontekst, organizacje i 

lokalne społeczności) oraz fizyczny (architektura, plan urbanistyczny przestrzeni, 

dostęp do miejsc użyteczności publicznej, możliwość z korzystania z nowoczesnych 

technologii wspierających funkcjonowanie). Środowisko, może być analizowane pod 

kontem ograniczeń takich jak brak zasobów finansowych, łatwość w korzystaniu z 

alternatywnych metod komunikacji, normy społeczne oraz wszystkie inne aspekty 

mogące wpływać pozytywne na funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością  np. 

nowe technologie umożliwiające komunikację takie jak piktogramy w przestrzeni 

publicznej czy gotowość i zdolność do udzielania wsparcia ze strony przedstawicieli 

społeczeństwa (profesjonalistów, opiekunów, nauczycieli, itp.). 
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W tym modelu, interakcja pomiędzy osobą a środowiskiem może skutkować w 

tworzeniu sytuacji, w których osoby z niepełnosprawnością mogą prowadzić 

satysfakcjonujące życie wchodząc w interakcje z innymi ludźmi, komunikując się i 

podejmując się zadań charakterystycznych dla ich wieku np. wykonywania prac 

domowych, przygotowywania posiłków, poszukiwania pracy, pomimo posiadanych 

ograniczeń. Często natomiast, środowisko nie działa na rzecz usuwania barier 

uniemożliwiających indywidualny rozwój. Ten brak działań, jest uznawany za 

przyczynę pojawiania się zjawiska niepełnosprawności.  

Model biopsychospołeczny, ekologiczny i koncepcja procesu tworzenia 

niepełnosprawności reprezentują podejścia uwzględniane w projekcie MINCE. W 

kontekście zapewniania dobrostanu i podnoszenia satysfakcji z życia osób ze 

znaczną niepełnosprawnością intelektualną, modele te, zachęcają do poszukiwania 

rozwiązań umożliwiających pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w 

społeczeństwie jako jego pełnoprawnych członków, podkreślają rolę adaptacji 

środowiska do indywidualnych potrzeb oraz poszukiwania dopasowanych do nich 

rozwiązań. 

2.1.5. Podejście Uwzględniające Prawa Człowieka   

 (Human Rights-Based Approach) 

Podejście Uwzględniające Prawa Człowieka (Human Rights-Based Approach 

(HRBA) zostało stworzone w celu zapobiegania licznym przejawom dyskryminacji i 

wykluczenia społecznego. Model ten, jest oparty na kluczowych założeniach 

dotyczących praw obywatelskich i regułach ustanowionych w ramach "Konwencji 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych". Prawo międzynarodowe, uznaje równość 

wszystkich obywateli. Model medyczny podkreślał jedynie konieczność poddawania 

osób niepełnosprawnych procedurom leczenia medycznego i rehabilitacji. HRBA 

podkreśla również konieczność usuwania barier uniemożliwiających równe 

korzystanie z praw obywatelskich. Kolejna różnica pomiędzy HRBA a modelem 

medycznym dotyczy sprawczości osób niepełnosprawnych. W modelu medycznym, 

są postrzegani jako pasywni biorcy usług, mający ograniczony wpływ na procedury 

jakim są poddawani i usługi jakie są im zapewniane. Model HRBA spostrzega osoby 
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z niepełnosprawnością jako aktywnych uczestników w systemie zapewnianym przez 

rząd oraz innych usługodawców. Whitehead i Hughey (2004, cytowani w dokumencie 

"Developing a human rights-based approach to enforcement mechanisms in the 

developmental services sector") odnoszą się do aktywnego uczestnictwa jako 

procesu przenoszenia kontroli z "zewnątrz" do "wewnątrz" - na jednostkę: 

"Zaczyna być oczywistym, że prawdziwy wybór oznacza realne możliwości, 

obejmowanie kontroli nad procesem podejmowania decyzji, co pozwala na 

przesunięcie kontroli z systemu zewnętrznego na jednostkę. Czy jeśli zajdzie to 

przeniesienie kontroli, to czy będzie to miało wpływ na osoby udzielające wsparcia, 

organizacje i ludzi pracujących z osobami z niepełnosprawnością, którzy korzystają 

na co dzień z ich usług?" 

Model HRBA uwzględnia istotne reguły: 

• Niepełnosprawność powinna być pojmowana jako część naturalnego 

zróżnicowania pomiędzy ludźmi tak samo jak płeć czy przynależność 

etniczna a osoby z niepełnosprawnością powinny być traktowane z 

przynależnym szacunkiem; 

• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną powinny być wspierane i 

zachęcane do uczestnictwa w życiu społecznym i do dokonywania własnych 

wyborów i obejmowania kontroli nad własnym życiem; 

• Obowiązkiem rządów państw, jest tworzenie środowiska sprzyjającemu 

włączeniu i budowaniu społeczeństwa w którym obywatele z 

niepełnosprawnością intelektualną mogą w pełni uczestniczyć w życiu 

społecznym; 

• Należy promować dialog pomiędzy osobami z niepełnosprawnością a 

stronami zainteresowanymi w urzeczywistnianiu równości osób z 

niepełnosprawnością i innych obywateli.  

Model HRBA powinien być wdrażany na wszystkich etapach zarządzania 

organizacjami, programami służącym ulepszeniom infrastruktury (np. w trakcie 

tworzenia przestrzeni mieszkalnych), czy związanymi z sektorem społecznym 

(opieką zdrowotną, socjalną, dostępem do edukacji). To zalecenie jest realizowane 
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również w projekcie MINCE, w ramach którego są tworzone narzędzia edukacyjne 

służące włączaniu osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną. 
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 Podsumowanie rozdziału 2.1  

Jest wiele różnych sposobów myślenia o 
niepełnosprawności  

Niektórzy myślą, że niepełnosprawność to 

bycie innym niż większość ludzi  

 Jest to nazwane modelem medycznym 

Niektórzy ludzie sądzą, że niepełnosprawność  

jest wynikiem przeszkód w środowisku 

społecznym 

 Jest to nazwane modelem społecznym 

Inni ludzie sądzą, że niepełnosprawność jest 

czymś pomiędzy tymi podejściami 
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Te modele nazywają się:  

 Model transakcyjny  

 Model biopsychospołeczny 

 Model ekologiczny 
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2.2. Szczególne potrzeby osób ze znaczną niepełnosprawnością 

 intelektualną  

Wiele dowodów wskazuje na obszary w których osoby ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną musza radzić sobie z licznymi wyzwaniami. Ta 

część rozdziału 2 koncentruje się na ukazaniu wielu sfer, w których osoby ze 

znaczną niepełnosprawnością intelektualną zagrożone są dyskomfortem czy 

trudnościami w funkcjonowaniu. Ukazuje potrzeby jak również i problemy mogące 

być charakterystyczne dla tej grupy, które są powiązane z problemem społecznego 

wykluczenia  

2.2.1. Procesy poznawcze i zdolność uczenia się 

Procesy poznawcze, między innymi umożliwiają aktywne doświadczanie świata, 

możliwość pozyskiwania i przetwarzania informacji, przechowywanie informacji 

pamięci, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, myślenie oraz 

posługiwanie się językiem (Solso, 1998). Osoby ze znaczącą niepełnosprawnością 

intelektualną, doświadczają zaburzeń związanych z wykorzystywaniem tych 

procesów. Doświadczają skutków niższej efektywności takich procesów 

poznawczych jak uwaga (która umożliwia między innymi selekcję istotnych bodźców 

ze środowiska) oraz pamięć. W związku z powyższym, osoby ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną mogą mieć problem z koncentracją uwagi na 

istotnych aspektach sytuacji (Dionne, Carmen, Langevin, Paour, Rocque, 1999, as 

cited in Mercier, Beaudoin, Drolet, 2015). Deficyty w zakresie pamięci operacyjnej, 

utrudniają utwalanie i przypominanie sobie informacji, które mają być przetworzone w 

toku myślenia. Zakres pamięci operacyjnej tej grupy docelowej jest mniejszy. Osoby 

ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną mają trudność w wykorzystywaniem 

strategii przenoszących informacje do pamięci trwałej (np. powtórek wewnętrznych) 

jak również przywoływaniem wcześniej zapamiętanych informacji (Christine Hessels-

Schlatter, 2006; Yannick Courbois, 2006 za Mercier et.al, 2015) Częste są również 

trudności w uczeniu, trudności w generalizacji - wykorzystaniu zdobytych 

umiejętności i wiedzy w nowych kontekstach sytuacyjnych (Dionne et al., 1999, as 
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cited in Mercier et.al, 2015). Osoby ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną 

mają wolniejsze tempo uczenia się. Aby uczyć się efektywnie potrzebują większej 

liczby powtórek i częstszą ekspozycję na sytuacje, w których możliwe jest nabywanie 

określonych umiejętności, w porównaniu do ich pełnosprawnych rówieśników.  

2.2.2. Komunikacja 

Pomimo, iż osoby ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną przejawiają chęć 

bycia włączonym w interakcje i czynności o charakterze komunikacyjnym, najczęściej 

doświadczają związanych z tym trudności. Trudności z wymową, ograniczone, 

nieprecyzyjne słownictwo, jakim są zdolni się posługiwać oraz rozumieć, może 

prowadzić do trudności w wyrażaniu swoich opinii i potrzeb, rozumieniu złożonych 

zdań oraz utrzymania spójnego toku wypowiedzi. Pomimo, licznych metod 

komunikacji alternatywnej wykorzystujących gesty, zdjęcia, symbole czy inne 

pozawerbalne wskazówki stworzonych w celu zastąpienia lub usprawnienia 

komunikacji werbalnej, bariery komunikacyjne ciągle stanowią jedną z głównych 

przyczyn uniemożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym. (Dionne et al., 

as cited in Mercier et al. 2015). W wielu przypadkach, komunikacja musi być 

wspomagana poprzez Komunikację Wspomagającą i Alternatywną (AAC) 

definiowaną jako zespół strategii, wspomagających zdolność mówienia (komunikacja 

wspomagająca) lub przyswajanie zastępczych sposobów dla zapewnienia substytutu 

braku mowy dźwiękowej (komunikacja alternatywna). AAC zawiera liczne formy 

komunikacji wykorzystywane do ekspresji myśli, potrzeb, pragnień i wspomagające 

rozumienie komunikatów. Użytkownikami ACC najczęściej są osoby, które na skutek 

czynników wrodzonych lub nabytych doznały uszkodzenia obszarów mózgu 

odpowiedzialnych z rozumienie lub nadawanie mowy. Pośród form ACC wymienia 

się: 

 Niewspomagane ACC - strategie komunikacji nie wymagające wykorzystania 

dodatkowych przedmiotów. Bazą do komunikacji jest ciało osoby 

komunikującej się - spojrzenie, ekspresja mimiczna, gest, wskazywanie, ton 

głosu itp.; 
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 Wspomagane ACC - strategie komunikacji zakładające wykorzystanie 

dodatkowych przedmiotów takie jak plany aktywności, tablice wspomagające 

dokonywanie wyborów, nawierzchnie dotykowe, systemy komunikacji 

alternatywnej takie jak: Picture Exchange Communication System (PECS), 

Pictogram Ideogram Communication (PIC) czy Pragmatic Organisation 

Dynamic Display (PODD), zestawy liter, słów, obrazków, zdjęć, realnych 

obiektów, liczne oprogramowania wspomagające komunikację alternatywną 

oraz dodatkowe pomoce techniczne i elektroniczne  

 Istnieją również programy łączące oba warianty ACC np. Program Językowy 

Makaton - system gestów i symboli graficznych łączący wykorzystanie 

prostych gestów i rysunków graficznych które mogą wykorzystywać (poprzez 

wskazywanie) osoby nie będące w stanie komunikować się gestem.  

Więcej informacji odnośnie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej jest 

dostępnych na stronach:  

 http://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0011/302402/Augmentative_an

d_Alternative_Communication_Practice_Guide.pdf 

 http://www.zssdebica.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=

72&Itemid=93 

2.2.3. Interakcje społeczne 

Zarówno dzieci jak i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną, spędzają więcej 

czasu samotnie niż ich rówieśnicy bez niepełnosprawności, a większość ich 

kontaktów interpersonalnych jest ograniczona do osób opiekujących się nimi, rodziny 

i innych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Im głębszy stopień 

niepełnosprawności tym można przewidywać mniejszą sieć kontaktów u osoby z 

niepełnosprawnością. (Solish, Perry, Minnes, 2010 as cited in Gilmore, Cuskelly, 

2014). 

Badania pokazują, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną doświadczają 

samotności w większym stopniu niż populacja generalna. Niemalże połowa osób 

z niepełnosprawnością jest chronicznie samotna podczas gdy wśród osób bez 
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niepełnosprawności ten odsetek wynosi ok. 15-30%. (Heinrich & Gullone, 2006, 

Stancliffe et al., 2010 as cited in Gilmore, Cuskelly, 2014). Ten wniosek, potwierdzają 

również badania grupy chłopców pomiędzy 8 a 13 rokiem życia z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności intelektualnej, u których stwierdzono większe nasilenie 

samotności w porównaniu do ich rówieśników bez niepełnosprawności (Luftig, 1988). 

Zauważa się również różnicę pomiędzy uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, którzy uczęszczają do szkół specjalnych a uczniami uczęszczającymi 

do szkół masowych. Objawy depresji i samotności są częstsze u uczniów ze szkół 

specjalnych w porównaniu do uczniów włączonych do edukacji w klasach 

integracyjnych (Heiman, 2001). Opisywane zależności zaobserwowano także na 

grupie osób dorosłych. Poszukiwanie sposobów zapobiegania odczuciu 

osamotnienia jest niezwykle istotne ze względu na związek pomiędzy samotnością a 

depresją (Miller, Heller, Smith, 2006, Lunsky, 2004; Merrick, Merrick, Lunsky, Kandel, 

2006 as cited in Gilmore, Cuskelly, 2014). 

Odczucie osamotnienia osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną 

może wiązać się z obserwacją, zgodnie z którą pomimo okazji do nawiązywania 

kontaktów przez osoby ze znaczną niepełnosprawnością, mają oni trudność w 

utrzymaniu wzajemności w relacjach, co skutkuje w budowaniu mniejszej sieci 

kontaktów społecznych w porównaniu do osób bez niepełnosprawności (Gowar et al, 

2014). 

2.2.4. Poczucie własnej skuteczności i motywacja 

Osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności są w grupie 

zagrożonej doświadczaniem porażek w trakcie życia, co ma negatywny wpływ na 

obraz samego siebie oraz poczucie własnej skuteczności. W kontekście edukacji i 

życia społecznego, może objawiać się to zwiększoną potrzebą aprobaty społecznej 

jak również niechęcią do podejmowania nowych działań. Ze względu na ścisły 

związek pomiędzy poczuciem własnej skuteczności a motywacją, uczniowie z 

umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności często są 

niezainteresowani nowymi zadaniami, łatwo tracą motywację w trakcie napotkania 
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problemów. Są również bardziej zmotywowani do unikania porażki niż do odnoszenia 

sukcesów (Dionne et al., 1999, as cited in Mercier et al. 2015).  

2.2.5. Zdrowie fizyczne i motoryka 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną, często doświadczają 

zaburzeń w zakresie motoryki dużej i małej, integracji sensorycznej, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, równowagi, postawy ciała i znajomości schematu ciała. 

Wymienione ograniczenia skutkują niejednokrotnie w ograniczonej autonomii osoby z 

niepełnosprawnością w kontekście samoobsługi, poruszania się, manipulowania 

przedmiotami, wykonywania różnorakich czynności związanych z rozrywką, 

edukacją, pracą czy sportem (Mercier i in. 2015). Będący tego konsekwencją brak 

zaangażowania w aktywności społeczne i siedzący tryb życia prowadzi do 

pogorszenia ogólnego dobrostanu na przestrzeni życia, wiążącego się z gorszym 

zdrowiem fizycznym i psychicznym, brakiem aktywności fizycznej, gorszą dietą w 

porównaniu do osób bez niepełnosprawności (Emerson, Hatton 2014; Lante i in. 

2014).  

Ze względu na powiązanie pomiędzy stylem życia a chorobami przewlekłymi, 

osoby ze znaczną niepełnosprawnością są bardziej narażone na otyłość, 

nadciśnienie i choroby układu krążenia (McGuire et al. 2007). Interwencje 

nastawione na włączanie do społeczeństwa, usuwanie barier środowiskowych np. 

utrudniających swobodne przemieszczanie się, wsparcie w planowaniu, 

organizowaniu różnorodnych aktywności, podróżowaniu, edukacji, zarządzaniu 

finansami, komunikacji może poprawić nie tylko psychiczne ale również fizyczny stan 

zdrowia osób ze znaczną niepełnosprawnością.  

2.2.6. Model Jakości Życia 

Model Jakości Życia (The Quality of Life - QOL) jest koncepcją nawiązującą do 

poszukiwań istotnych czynników warunkujący satysfakcję z życia. Ze względu na 

powyżej wymienione zaburzenia w zakresie procesów poznawczych, komunikacji, 

nawiązywaniu relacji interpersonalnych, utrzymywania aktywności fizycznej, osoby ze 
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znaczną niepełnosprawnością intelektualną są narażone na doświadczanie 

obniżonej satysfakcji z życia. W związku z tym poprawianie ich dobrostanu wydaje 

się kluczowe z punktu widzenia dbałości o każdego członka społeczeństwa.  

Wiele koncepcji próbowało integrować istniejące modele Jakości Życia w odniesieniu 

do problemu inkluzji i upodmiatawiania osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Schalock, Keith, Verdugo, i Gomez (2010) twierdzą, że Jakość Życia jest 

wielowymiarowym doświadczeniem jednostki powstającym na bazie jej 

indywidualnych cech osobowościowych oraz czynników środowiskowych 

oddziaływujących na funkcjonowanie. Poczucie wysokiej jakości życia jest 

wzmacniane posiadanymi zasobami, możliwością samostanowienia, poczuciem 

sensu życia i poczuciem przynależności. Jakość Życia jest wyznaczana przez trzy 

główne wymiary, wchodzące w ich skład obszary i określające je wskaźniki. Poniżej 

zaprezentowane sa główne wymiary koncepcji Jakości Życia według Schalocka i in. 

(2010):  

1) Niezależność -  czynnik związany z oceną dwóch obszarów życia: 

 Osobistego rozwoju, dla którego wskaźnikami są: 

o Zdobyte wykształcenie 

o Umiejętności 

o Zdolności adaptacyjne 

 Samostanowienia, dla którego wskaźnikami są: 

o Zdolność do podejmowania decyzji 

o Poziom autonomi i samokontroli 

o Obecność i osiąganie osobistych celów 

2) Uczestnictwo społeczne - czynnik związany z oceną trzech obszarów życia: 

 Relacji  interpersonalnych, dla których wskaźnikami są: 

o Sieć kontaktów społecznych 

o Przyjaciele i podejmowane aktywności o charakterze społecznym 

o Wchodzenie w interakcje z ludźmi 

o Bliskie relacje 

 Bycia włączonym do społeczeństwa , dla którego wskaźnikami są: 

o Uczestnictwo i integracja z lokalną społecznością  
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o Udział lokalnej społeczności w życiu jednostki 

o Otrzymywane wsparcie od lokalnej społeczności 

 Równego traktowania w obliczu prawa dla którego wskaźnikami są: 

o Bycie traktowanym z szacunkiem, na równi z innymi ludźmi 

o Korzystanie z pełni praw obywatelskich 

3) Dobrostan -  czynnik związany z oceną trzech obszarów życia 

 Emocjonalnego dobrostan , dla którego wskaźnikami są: 

o Poczucie bezpieczeństwa 

o Pozytywne doświadczenia 

o Odczucie zadowolenia 

o Poczucie tożsamości 

o Brak wydarzeń stresowych w życiu 

 Fizyczny dobrostan , dla którego wskaźnikami są: 

o Zdrowie fizyczne 

o Możliwości odpoczynku i rekreacji 

 Materialny dobrostan , dla którego wskaźnikami są: 

o Status ekonomiczny 

o Zatrudnienie 

o Zamieszkanie 

o Posiadane dobra 

Jakość Życia jest mierzona zarówno miarą subiektywną (e.g. samodzielna ocena 

wymienionych czynników w odniesieniu do swojego życia) i/lub jako ocena 

obiektywna (np. za pomocą wskaźników dotyczących zajścia określonych zdarzeń 

życiowych czy doświadczeń jednostki). Zarówno osoby z  niepełnosprawnością jak 

ich najbliższe otoczenie powinny być zaangażowane w proces oceny Jakości Życia. 

Promowanie Koncepcji Jakości Życia, ma na celu zapewnienie osobom ze znaczną 

niepełnosprawnością oraz ich rodzinom wysokiej satysfakcji z życia oraz dobrostanu, 

pomimo doświadczanych problemów i ograniczeń (Samuel, Rillotta, Brow, 2012) a 

ocena indywidualnej Jakości Życia powinna stanowić podstawę do oferowanych 

interwencji i wsparcia. 
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W 2013 r. Morisse, Vandemaele, Claes, Claes, Vandevelde przedstawili badania 

w których ukazali, że wymiary Koncepcji Jakości życia mają uniwersalny charakter. 

Osoby badane (specjaliści pracujący  z osobami z niepełnosprawnością lub 

zaburzeniami psychicznymi) zostali poproszeni o dyskusję na temat, czym jest 

"Jakości Życia" w odniesieniu do jakości życia ich klientów oraz ich rodzin. Zadane 

im pytanie brzmiało: “jakie czynniki według ciebie wydają się istotne, w kontekście 

jakości życia osób z niepełnosprawnością, zaburzeniami psychicznymi oraz 

członkami ich rodzin?". W kolejnym kroku, dane zdobyte na bazie dyskusji, zostały 

pogrupowane zgodnie z ośmioma wymiarami Koncepcji Jakości Życia, stworzonej 

przez Schock'a. W wyniku analiz, potwierdzono, uwzględnianie ośmiu wymiarów tej 

koncepcji w wypowiedziach badanych. Wskaźniki, które były wymieniane przez 

specjalistów obejmują główne obszary uwzględniane w tej koncepcji takie jak: 

dobrostan emocjonalny, relacje interpersonalne, zdolność do samostanowienia. W 

kolejnej fazie badań specjaliści zostali poproszeni o wyróżnienie wskaźników dla 

wybranych przez nich obszarów, ważnych z punktu widzenia oceny jakości życia. 

Spośród nich podkreślali szczególną wagę: 

 wolności i wolności wyboru, 

 ram zapewniających bezpieczeństwo i strukturę w codziennym 

funkcjonowaniu, 

 wsparcie i doradztwo ze strony profesjonalistów, 

 możliwości podtrzymywania długotrwałych relacji interpersonalnych, 

 możliwości prowadzenia życia podobnego do życia osób bez 

niepełnosprawności (posiadanie partnera, pracy, dzieci, domu, przyjaciół itp.), 

 akceptacji ze strony innych ludzi, 

 dostępności opiekunów i członków rodziny, 

 ustrukturyzowanego życia, 

 bycia obdarzanym pozytywną uwagą przez innych ludzi, bycie traktowanym 

poważnie, 

 szanowania osób z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności, 

 doświadczanej równowagi emocjonalnej, 
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 bycie obciążonym zadaniami o stopniu trudności dostosowanym do 

indywidualnych możliwości, 

  poczucia akceptacji, bezpieczeństwa, bycia kochanym. 

Dodatkowo, inne badania uwzględniające zmienne demograficzne pokazują, że płeć, 

posiadanie zatrudnienia, status ekonomiczny są moderatorami wpływu 

poszczególnych wymiarów z Koncepcji Jakości Życia na indywidualną percepcję 

jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin (Kober, 2010).  

Można podsumować, że ocena jak również działania podjęte w kierunku 

zapewniania większej jakości życia osób z niepełnosprawnością mogą być oparte o 

Koncepcję Jakości Życia ze względu na jej potwierdzoną trafność jak również 

powinny być dostosowane do indywidualnych preferencji i sposobu postrzegania 

konstruktu jakim jest jakość  życia.  
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 Podsumowanie rozdziału 2.2 

Ten rozdział opisuje specjalne potrzeby 

osób ze znaczną niepełnosprawnością 

intelektualną związane z: 

 uwagą i pamięcią 

 zdolnością uczenia się 

 komunikacją 

 poczuciem osamotnienia 

 motywacją 

 zdrowiem 

Ważne jest aby pomagać rozwiązywać ich 

problemy 

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo być 

szczęśliwe 
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Koncepcja Jakości Życia jest ideą 

pomagającą oceniać czy ludzie są szczęśliwi 

w swoim życiu 
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2.3. Włączanie do społeczeństwa 

2.3.1. Ekologiczne podejście do procesu włączania do społeczeństwa.  

Włączanie jest złożonym, socjo-politycznym procesem, który wiąże się z głębokimi 

zmianami społecznymi, i który jest definiowany w różnorodny sposób (Bushnell and 

Rappaport,1971; Lurie, 1970; Stetson, 1984 za Wiśniewski, Alper, 1994). McConkey 

(2009 za  Simplican, Leader, Kosciulek, Leahy, 2015) rozumie włączanie jako 

interakcję ze społeczeństwem oraz swobodny dostęp do usług. Podobnie, Bates i 

Davis (2004 za Simplican et al, 2015) definiują włączanie jako wolny dostęp dla osób 

z niepełnosprawnością do różnorodnych aktywności, ról społecznych oraz możliwości 

nawiązywania relacji. Forrester-Johnes i in. (2006 za Simplican et al, 2015) 

rozszerzyli tę definicję do społecznie włączających, wspierających kontaktów 

społecznych, które umożliwiają ekonomiczny i społeczny udział w życiu 

społeczeństwa. Simplican, Leade, Kosciulek and Leahy (2015) zwracają uwagę, że 

definicje jakie można odnaleźć w literaturze, koncentrują się na dwóch wymiarach - 

satysfakcjonujących relacjach interpersonalnych i uczestnictwu w funkcjonowaniu 

społecznym. 

Ekologiczny model włączania do społeczeństwa koncentruje się na tym, jak 

czynniki związane z jednostką, relacjami interpersonalnymi, warunkami 

organizacyjnymi, społecznością czy warunkami socjo-politycznymi wpływają na 

relacje interpersonalne i możliwość uczestnictwa w życiu społecznym. Te 

poszczególne czynniki w modelu są opisywane następująco: 

 Indywidualne determinanty, warunkują poziom funkcjonowania jednostki, 

wiedzę, motywację, cele osobiste, co wpływa na percepcję odczuwanego 

szczęścia, pewności siebie, poczucia przynależności w trakcie procesu 

inkluzji; 

 Relacje interpersonalne oznaczają relacje z rodziną, przyjaciółmi, 

profesjonalistami, szacunek, poziom zaufania oraz postawy członków 

społeczności. Praca nad tym wymiarem umożliwia osobom z 

niepełnosprawnością utrzymywanie relacji interpersonalnych, uczestnictwo w 
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społeczności i pomaga zapobiegać dyskryminacji w obszarze zawodowym 

oraz zmniejsza prawdopodobieństwo bycia ofiarą przemocy; 

 Warunki organizacyjne są rozumiane jako status socjoekonomicznym 

jednostki bądź status całej rodziny, zamożność społeczeństwa, kultura i 

zwyczaje charakterystyczne dla rodziny, osób z sąsiedztwa, wartości etyczne, 

postawy osób zatrudnionych w obszarze opieki, rehabilitacji i wsparcia osób z 

niepełnosprawnością, dostępne możliwości podnoszenia ich kwalifikacji 

zawodowych, możliwość korzystania z komunikacji publicznej, kultura 

organizacyjna instytucji w obrębie społeczności takich jak kościoły, szkoły, 

urzędy pracy, punkty poradnictwa prawnego; 

 Aspekty funkcjonowania lokalnej społeczności odnoszą się do warunków 

mieszkaniowych, wirtualnych społeczności i zasobów, dostępu do usług i 

możliwości przemieszczania się, funkcjonujących w społeczeństwie postaw i 

stereotypów; 

 Warunki polityczne obejmują regulacje prawne i sposób ich egzekucji.(Quinn, 

Doyle, 2012; Vanhala, 2011 za Simplican i.in, 2015), siły rynkowe (Hermsen i 

in. 2014 za Simplican i in. 2015), stan obecny, perspektywy oraz historię 

związana ze świadczeniem usług w danej społeczności (Power, Kenny, 2011 

za Simplican i in., 2015). 

Interwencje skonstruowane na bazie ekologicznego modelu, powinny mieć miejsce 

w obrębie organizacji, lokalnych społeczności i w oparciu o sprzyjającą temu politykę 

rządu (Sallis, Owen, Fisher, 2008 za Simplican i in. 2015), w trosce o 

zagwarantowanie skuteczności działań oraz zapewnienie jak największych korzyści 

dla osób z niepełnosprawnością wynikających z włączania. 

Z ekologicznym modelem włączania wiąże się współczesna koncepcja 

"Włączających Społeczności" (Inclusive Communities) (Gowar et al, 2014), których 

funkcjonowanie opiera się na zasadzie uczestnictwa wszystkich jej członków i 

uwzględniania równych praw każdego człowieka do bycia obecnym w społeczności. 

"Obecność" nie jest rozumiana jedynie jako obecność fizyczna ale przede wszystkich 

psychologiczna możliwa np. poprzez stworzenie warunków w których każdy może 

zachować swoją autonomię, podejmować swoje decyzję i być aktywnym członkiem 
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społeczeństwa. Jenkin i Wilson (2009 z Gowar i in., 2014) opisują zjawisko "pracy 

skoncentrowanej na osobie" (individual person-centred work) jako odpowiedzi na 

potrzeby osób z niepełnosprawnością, związaną z tworzeniem społeczności 

w których to jej przedstawiciele stają się rzecznikami praw osób niepełnosprawnych. 

Odróżniają to szerszego zjawiska zmian skoncentrowanych na poszerzaniu 

zasobów, umiejętności, wiedzy, posiadanych dóbr przez różne grupy społeczne 

dzięki udziałowi w tym procesie osób z niepełnosprawnością, których można w tym 

procesie określić "agentami zmiany". 

Model Kształcenia Edukacji Włączającej może sprzyjać tworzeniu 

włączających społeczności poprzez modelowanie akcepptacji dla 

niepełnosprawności, rozszerzanie wiedzy na temat zjawiska niepełnosprawności, 

zwiększenia możliwości interakcji pomiędzy osobami bez niepełnosprawności a 

osobami z niepełnosprawnością. Dzięki MINCE opisana interakcja może zachodzić w 

przestrzeni publicznej np. w trakcie warsztatów, szkoleń na które mogą uczęszczać 

zarówno osoby ze znaczną niepełnosprawnością, osoby bez niepełnosprawności jak 

i osoby z lekką niepełnosprawnością. Jako mediatorzy rówieśnicy mogą oni 

pracować na rzecz zmniejszania krzywdzących przekonań o osobach 

z niepełnosprawnością przypisującym im etykietę osób o ograniczonych 

możliwościach, niezdolnych do uczestnictwa w życiu społecznym, interakcji z 

osobami pełnosprawnymi, edukacji na przestrzeni życia czy posiadania potrzeb 

takich samych jak te, które są udziałem osób pełnosprawnych (np. potrzeb rozwoju 

osobistego, samorealizacji).  

2.3.2. Cele i skutki włączania do społeczeństwa.  

Włączanie do społeczeństwa wiąże się z pozytywnymi korzyściami zarówno dla 

jednostek jak i całego społeczeństwa. Pomaga zwiększać poczucie szczęścia, 

pewności siebie, samoocenę oraz ogólnie rozumiany dobrostan psychiczny. 

(Forrester-Jones i in. 2006, za Simplican i in. 2015), poczucie własnej wyjątkowości i 

zdolności do podejmowania decyzji u osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(Johnson i in. 2002, 2009 za Simplican i in. 2015). Osoby o wysokich kompetencjach 

społecznych, poprzez modelowanie jak i udzielaniebezpośredniego wsparcia w 
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trakcie inicjowania interakcji mogą pomagać osobom niepełnosprawnym w nabraniu 

pewności siebie w sytuacjach umożliwiających budowanie relacji z osobami w tym 

samym wieku (Mercier i in., 2015). Częstsze interakcje osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i osób pełnosprawnych przyczyniają się do zmniejszania dyskryminacji i 

stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością (Johnson i in., 2009, Mahar i in., 2013, 

Power, 2013 za Simplican i in. 2015), zwieszają poziom bezpieczeństwa osób 

niepełnosprawnych i zmniejszają zagrożenie przemocą (Power, 2013, Quinn, Doyle, 

2012 za  Simplican i in.,  2015).  

Badania potwierdzają, że włączanie osób z niepełnosprawnością w życie 

społeczne i udzielanie im wsparcia w budowaniu sieci wsparcia społecznego jest 

skorelowane pozytywnie z ich ogólnym dobrostanem i zdrowiem psychicznym. W 

badaniach Wilson'a, Jaques'a, Johnson'a i Brotherton'a (2016) grupa osób będących 

klientami Centrum Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (disability employment 

service - DES) brała udział w usystematyzowanych działaniach pomocowych, których 

celem było umożliwienie włączenia tej grupy do społeczeństwa. Jednymi z zadań 

utworzonej grupy było ułatwienie uczestnikom nawiązanie znajomości, zwiększenie 

swoich kompetencji społecznych, poszerzenie doświadczeń związanych z 

korzystaniem z różnorodnych usług i zapewnienie treningu w korzystaniu z 

komunikacji publicznej. Pracownicy Centrum Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych 

pomagali osobom niepełnosprawnym w braniu udziału w wydarzeniach kulturalnych 

np. koncertach lokalnych zespołów czy też podejmowaniu innych aktywności jak 

wyjście do kina, restauracji czy kawiarni. Dziesięciu uczestników z tej grupy zostało 

poproszonych do wzięcie udziału w badaniu weryfikującym użyteczność 

realizowanego programu. Badanie o charakterze jakościowym, pokazało, że dzięki 

większemu udziałowi w życiu lokalnej społeczności uczestnicy, zmienili swój styl 

życia. Stał się on bardziej aktywny, satysfakcjonujący, sprzyjający zdrowiu 

fizycznemu. Rozwój sieci kontaktów poprzez nawiązywanie relacji z innymi 

uczestnikami zajęć dała im poczucie przynależności i wsparcia. Zmniejszyło się ich 

poczucie samotności, deklarowali większą liczbę osób, z którymi mogą utrzymywać 

kontakt telefoniczny, wyższy ogólny dobrostan, sprawniejsze poruszanie się 
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komunikacją publiczną oraz poprawę innych zdolności społecznych niezbędnych 

w codziennym funkcjonowaniu (Wilson, Jaques, Johnson,.Brotherton, 2016). 

Pozytywne skutki włączania do społeczeństwa obserwuje się również w 

odniesieniu do osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Badania 

potwierdzają, że włączanie zwiększa możliwości do nawiązywania interakcji, 

komunikacji jak również nauki adekwatnych do wieku umiejętności społecznych, 

nabywanych dzięki mechanizmowi modelowania. (Wiśniewski, Alper, 1994).  

Tak jak zostało to podkreślone w poprzednim rozdziale, włączanie wiąże się 

z zapewnianiem osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków 

mieszkaniowych, które sprzyjają zdrowiu psychicznemu i umożliwiają stały kontakt z 

resztą społeczeństwa. Badania pokazują, że osoby mieszkające z małych 

społecznościach są szczęśliwsze, zdrowsze, mają większe poczucie kontroli nad 

własnym życiem, są bardziej zdolne do niezależnego funkcjonowania w porównaniu 

do osób mieszkających w ośrodkach całodobowej opieki (Larson, Lakin, Hill, 2013). 

Badanie w ramach A National Core Indicator Project wskazało, że typ 

zamieszkiwania, wykonywana praca, oraz aktywności podejmowane w trakcie dnia 

wpływają na liczbę decyzji podejmowanych samodzielnie przez osoby 

niepełnosprawne (Bradley et al., 2015). Osoby niepełnosprawne intelektualnie, które 

żyją we własnych mieszkaniach, przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia, czują 

się mniej samotne, zdrowsze fizycznie, oceniają lepiej swój status majątkowy oraz są 

bardziej zadowolone ze swojego życia. (Tichá, Hewitt, Nord, Larson, 2013). 
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 Podsumowanie rozdziału 2.3 

Czym jest włączanie do społeczeństwa? 

Można je rozpoznać po tym, że osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną: 

 Robią te same rzeczy co osoby bez 

niepełnosprawności 

 Uczą się i pracują 

 Spotykają innych ludzi  

 Podejmują własne decyzje  

 Czują się szanowane  

Włączanie jest możliwe gdy osoby z  

niepełnosprawnością intelektualną czują się 

mile widziane 

 wśród osób bez niepełnosprawności 
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 w różnych miejscach takich jak ulice, 

sklepy, kawiarnie, restauracje, szkoły, 

miejsca pracy 

  



2015-1-AT01-KA204-005098           MINCE Kompendium              

   

52 

2.4. Edukacja włączająca (Inclusive Education), Edukacja  Środowiskowa 

(Community Education) i model Planowania  Skoncentrowanego Na 

Osobie (Person-Cantered Planning) 

2.4.1. Czym jest edukacja środowiskowa ? 

Koncepcja edukacji środowiskowej jest odzwierciedleniem próby przeniesienia idei 

ekologicznego modelu włączania na grunt edukacji. Edukacja środowiskowa ma za 

zadanie modyfikować środowisko związane z nauczaniem, tak aby stało się bardziej 

dostępne dla osób z niepełnosprawnością, zmieniało postrzeganie osób 

niepełnosprawnych przez społeczeństwo oraz zmieniało procedury, politykę, 

instytucje oraz działania wdrażane na rzecz edukacji osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. (Gowar et al, 2014). Edukacja środowiskowa pomaga zmieniać 

stereotypy, zmniejszać bariery dzielące osoby niepełnosprawne intelektualnie i resztę 

społeczeństwa oraz zapewniać przestrzeń dla osób niepełnosprawnych sprzyjającą 

nabywaniu umiejętności i wiedzy. 

Connolly (2010) analizuje zjawisko edukacji środowiskowej pod kątem jego 

historycznych uwarunkowań i możliwości wdrażania. Stwierdza, że na edukację 

społeczna składa się kilka wymiarów. Według Connolly'ego edukacja środowiskowa: 

 odpowiada na potrzeby wszystkich obywateli, zwiększa kolektywizm, 

samodzielności i gotowość do udzielania pomocy samemu sobie i innym, 

 łączy osoby do których trudno jest dotrzeć ("hard-to-reach" people) w obrębie 

lokalnej społeczności dzięki zapewnianiu im możliwości do rozwoju, 

rehabilitacji, edukacji i zatrudnienia, 

 tworzy możliwość budowania relacji pomiędzy uczestnikami procesu edukacji 

a resztą społeczeństwa, 

 jako nieformalna, ogólnodostępna forma edukacji ma służyć ludziom na 

każdym etapie rozwoju 

 u jej podstaw powinny być sprzyjające włączaniu regulacje prawne 

Według Winiarskiego (2006) edukacja środowiskowa powinna poszerzać poziom 

wiedzy społeczności lokalnej w zakresie spraw dotyczących środowiska jego rozwoju 
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i modernizacji, kształtowanie u obywateli umiejętności umożliwiających ten rozwój, 

rozwiązywanie lokalnych problemów, optymalne zaspokajanie potrzeb osób na 

każdym etapie życia oraz rozwijanie postaw prospołecznych i środowiskowych.  

Idea edukacji środowiskowej przypomina koncepcję Dymond'a (2012) o 

instrukcjach wpieranych społecznie (community referenced instruction). Dymond 

zakłada, że dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest nabywanie nowych 

umiejętności zawodowych i pozazawodowych w naturalnym kontekście takim jak 

zamawianie posiłku w restauracji, dokonywanie zakupów, poruszanie się 

komunikacją publiczną. 

W Astryjackiej "Strategii uczenia się przez całe życie 2020 "Strategy for 

Lifelong Learning in Austria, LLL: 2020) edukacja środowiskowa jest jednym z 

dziesięciu działań jakie środowiskowa być rozwijane i wdrażane w kontekście 

strategii edukacji przez całe życie. Edukacja środowiskowa jest rozumiana jako 

łączenie lokalnego środowiska edukacyjnego, zawodowego i rozwoju regionalnego w 

celu zwiększenia możliwości edukacji dla i w obrębie lokalnej społeczności i 

wspierania uczestnictwa i rozwoju osób z grup zagrożonych wykluczeniem (. 

Wagner, i in. 2013). 

W ramach podsumowania można zdefiniować edukację środowiskową jako 

nieformalny, wewnętrzsterowny proces uczenia się, związany z aktywizacją 

społeczności lokalnej, który jest możliwy dzięki niskim nakładom finansowym i jest 

dostępny dla osób z niepełnosprawnością, których niepełnosprawność jest 

rozumiana jako element ludzkiej różnorodności. Umożliwia naukę wiedzy 

teoretycznej, zdobywanie praktycznych umiejętności z udziałem innych ludzi w 

procesie uczenia się. Zakłada zmianę środowiska edukacji w celu redukcji barier 

występujących w społeczeństwie.  

2.4.2. Edukcja właczająca - stosowane rozwiązania 

Edukacja włączająca jest, koncepcją która od kilku lat zdobywa coraz większe 

zainteresowanie i jest coraz częściej wdrażana. Klasyczne podejście definiuje ją jako 

tworzenie środowiska edukacyjnego, w którym osoby będące przedstawicieli 

różnorodnych grup społecznych, o różnorodnych potrzebach edukacyjnych uczą się 
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ze sobą w jednym środowisku szkolnym, podejmują się tych samych aktywności w 

czasie wolnym od nauki np. w trakcie uprawiania sportu, spotkań ze znajomymi, 

realizacji zainteresowań. W przestrzeni edukacyjnej osoby ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną często są pod ciągłym nadzorem nauczycieli 

wspierających lub/i ich edukacja przebiega w formie zajęć indywidualnych, co może 

prowadzić do ograniczonych kontaktów interpersonalnych ucznia ze znaczną 

niepełnosprawnością i jego rówieśników oraz mniejszego zaangażowania ucznia 

z niepełnosprawnością w proces nauki. (Carter, i in.2015). Ciągła obecność 

dorosłego asystującego osobie ze znaczną niepełnosprawnością, może prowadzić 

do upośledzenia procesu włączania, ograniczenia możliwości do przebywania ze 

sobą, interakcji i współpracy uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych, 

zmniejszać gotowość ucznia z niepełnosprawnością do rozpoczynania rozmowy i 

potęgować zależność od opiekuna/osoby wspierającej. Idea wsparcia rówieśniczego 

jest jedną z metod mogącą zapobiegać opisanym konsekwencjom, w którym 

nauczyciele, nauczycie wspierający, terapeuci zamieniają się w osoby zachęcające i 

wspierające uczniów do udzielania swoim rówieśnikom wsparcia w procesie nauki. 

Jak zatem rozwiązywać trudności wynikające z konieczności wspierania uczniów ze 

znaczną niepełnosprawnością w procesie edukacji? Badania i doświadczenia 

praktyków ukazują niezwykłą siłę edukacji rówieśniczej.  

Spośród wielu strategii angażowania rówieśników w proces nauki, Wiśniewski i 

Alper (1994) opisują metodę Elastycznej, Grupowej Współpracy  (Flexible And 

Cooperative Grouping). W tej metodzie tworzy się grupy uczniów, łącząc w nich 

osoby o podobnych zainteresowaniach, preferowanych stylach uczenia się czy na 

podstawie przyjaźni pomiędzy uczniami. Grupa uczniów może być heterogeniczna 

pod względem umiejętności czy funkcjonowania poznawczego uczniów, ale każdy z 

jej członków jest wspierany w procesie nauki przez grupę jako całość. Grupa 

współpracuje ze sobą przez wyznaczony przez nauczyciela czas (godzinę, dzień, 

tydzień itp.) wykonując zlecone zadania.  

Rozwój nowoczesnych technologii, pozwala na włączenie strategii pomagających 

włączać uczniów ze znaczną niepełnosprawnością do procesu edukacyjnego 

poprzez ułatwienie im komunikacji z rówieśnikami jak również nabywanie 
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umiejętności np. matematycznych, motorycznych itp. oraz nawiązywanie interakcji 

społecznych (Horner, Budd, 1983, Wisniewski, Sedlak, 1992 za Wiśniewski, Alper, 

1994). 

Kolejną strategią zwiększającą częstotliwość kontaktów uczniów 

niepełnosprawnych rówieśnikami jest planowy proces przygotowania dziecka 

pełnosprawnego do pełnienia roli "specjalnego kumpla" (special buddies), dziecka ze 

znaczną niepełnosprawnością i towarzyszenie mu w zabawach na podwórku, w 

klasie szkolnej oraz w czasie wolnym po zajęciach w szkole. Proces ten, zakłada 

również nauczanie osób ze znaczną niepełnosprawnością, jak zachowywać się w 

sytuacjach społecznych np. jak czekać na swoją kolej, dzielić się, słuchać 

wypowiedzi innych osób, rozpoczynać, utrzymywać i kończyć interakcje. (Stainback, 

Stainback, 1987, Brady, McEvoy, Gunter, Shores, Fox, 1984, za Wiśniewski, Alper, 

1994). 

Wykorzystywaną strategią jest również szkolenie "tutorów rówieśniczych" (peer 

tutors), których zadaniem jest przekazywanie innym uczniom wiedzy i umiejętności 

np. umiejętności społecznych, dostarczanie im niezbędnych wskazówek w trakcie 

nauki, zachęcanie rówieśników do nauki i podkreślanie ich sukcesów jak również 

zbieranie danych odnośnie procesu wspierania innego ucznia.  

McLean i in. (2009) wskazują w badaniach na skuteczność wsparcia 

rówieśniczego, uzależniając jego efekty od jasnego określenia ról każdego z 

uczestników interakcji, dostępność treningu i wsparcia dla profesjonalistów 

organizujących i nadzorujących proces wsparcia rówieśniczego oraz współpracę w 

obrębie zespołu ludzi odpowiedzialnych za edukację uczniów w miejscu gdzie 

organizowane jest wsparcie rówieśnicze. W projekcie MINCE, program dla 

mediatorów rówieśniczych, przewodnik dla mediatorów rówieśniczych oraz program 

mince dla opiekunów osób niepełnosprawny wykorzystuje stwierdzone przez 

McLeana i innych badaczy zmienne, które mogą zwiększać skuteczność procesu 

uwzględniania rówieśników w procesu edukacji.  
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2.4.3. Cele i efekty edukacji włączającej i edukacji środowiskowej  

Edukacja włączająca, jest rozumiana jako organizowanie środowiska, w którym 

jednocześnie mogą uczyć się osoby z niepełnosprawnością oraz osoby 

pełnosprawne. Pozytywne skutki edukacji włączającej, takie jak, zwiększanie 

zdolności uczniów z niepełnosprawnością do nauki zachowań i umiejętności 

adekwatnych do wieku oraz zdolności do generalizowania nabytych umiejętności na 

inne interakcje i konteksty społeczne jak również szybsza i skuteczniejsza nauka 

umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, um. matematyczne) są nie do 

przecenienia (Hunt, Farron-Davis, 1992 za Bui, 2010). 

Ponadto, nauka w szkole masowej jest powiązana z niższym wskaźnikiem 

nieobecności w szkole, zaburzeń zachowania i lepszym funkcjonowaniem po 

zakończeniu procesu edukacji w zakresie samodzielności i szans na zdobycie 

zatrudnienia (Wagner, Newman, Cameto, Levine, 2006 za  Bui, 2010). Obserwuje 

się, zależność pomiędzy włączaniem uczniów z niepełnosprawnością do edukacji 

ogólnej a wzrostem ich umiejętności matematycznych. U dzieci z 

niepełnosprawnością uczących się w tej samej klasie, co pełnosprawni koledzy 

zaobserwowano po pół roku wzrost o 41,7% ich skuteczności w rozwiązywaniu 

zadań matematycznych w porównaniu do wzrostu o 34% w przypadku dzieci 

uczących się w placówkach specjalnych (Waldron, Cole, Majd 2001 za Bui, 2010). 

Badania pokazują również, zwiększoną zdolność do nauki pisania, rozwoju 

umiejętności społecznych w klasach gdzie wykorzystywano tutoring rówieśniczy. 

(Pomerantz, Windell, Smith, 1994 za  Bui, 2010). 

W opiniach nauczycieli edukacja włączająca pozwala lepiej przygotować uczniów 

do życia po szkole i lepszego radzenie sobie w nowych sytuacjach i wyzwaniach 

życia codziennego. Oceniają również, że pomaga zwiększyć liczbę interakcji w jakich 

uczestniczą uczniowie z niepełnosprawnością, ich samodzielność, samoocenę i 

poczucie doświadczania sukcesów w życiu, (Agran i in. 1999; Langone i in. 2000, za 

Bui, X., Quirk, C., Almazan, S., Valenti, 2010). W badaniach McGregor and 

Vogelsberg'a (1998) dzieci uczące się w klasach integracyjnych wykazywały wyższy 

poziom kompetencji społecznych i zdolności komunikacyjnych oraz miały więcej 
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kontaktu z rówieśnikami w porównaniu do dzieci z placówek specjalnych). Badania 

podłużne pokazują, że po dwóch latach uczniowie z niepełnosprawnością kształceni 

w oparciu o edukację włączającą osiągają wyższe wyniki w Badaniu Kompetencji 

Społecznych ASC (Assessment of Social Competence). Oczywiście, należy 

uwzględnić, że uczniowie uczący się w placówkach specjalnych również wykazują 

wzrost w zakresie kompetencji społecznych, lecz równica pomiędzy pomiarami na 

przestrzeni dwóch lat nie była istotna statystycznie.  

Badania pozwalają również zweryfikować skuteczność modelu wsparcia 

rówieśniczego (peer support arrangements) jako jednej z form realizacji edukacji 

włączającej. W badaniach Cartera i wsp. (2016) 99 uczniów ze znaczną 

niepełnosprawnością, 106 uczniów wspierających oraz 51 pracowników placówki 

brało udział w eksperymentalnym programie badającym skuteczność interwencji 

opartych o wsparcie rówieśnicze. W grupie eksperymentalnej stworzono pary 

składające się z ucznia z niepełnosprawnością oraz ucznia bez niepełnosprawności, 

mającego być dla niego asystentem na czas trwania badania. Grupa kontrolna 

otrzymywała wsparcie od osób dorosłych np. nauczycieli wspierająch. Po jednym 

semestrze, zaobserwowano w grupie eksperymentalnej wzrost liczby interakcji 

z rówieśnikami, zwiększenie motywacji do nauki, uczestnictwa w życiu społecznym 

szkoły oraz postępów w zakresie celów realizowanych w ramach indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych.  

Brock, Biggs, Carter, Catey i Raley (2015) potwierdzają, że wsparcie rówieśnicze 

wiąże się ze wzrostem interakcji jakie nawiązują osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną, zwiększeniem motywacji do nauki, otrzymywanym wsparciem, 

zwiększeniem liczby przyjaciół oraz zmniejszeniem czasu jaki spędzają z 

pracownikami świadczącymi profesjonalne wsparcie, opiekę, terapię itp.  

Edukacja środowiskowa i edukacja włączająca ma również pozytywny wymiar 

w odniesieniu do rozwoju uczniów bez niepełnosprawności. McGregor and 

Vogelsberg (1998) zaobserwowali lepsze wyniki w nauce uczniów bez 

niepełnosprawności. Edukacja włączająca oferuje większą różnorodność sytuacji, w 

których uczeń nabywa wiedzę jak również zwiększa prawdopodobieństwo 

nawiązania interakcji z uczniem z niepełnosprawnością. Deisinger (2000 as za 
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Gowar, et al, 2014) stwierdza, że tego rodzaju częsta, bezpośrednia interakcja z 

osobami z niepełnosprawnością jest jednym z najważniejszym czynników 

prowadzących do zmiany postaw społecznych oraz budowania empatii w stosunku 

do osób z niepełnosprawnością.  

2.4.4. Planowanie Skoncentrowane Na Osobie (Person-Centered 

Planning) 

Planowanie skoncentrowane na osobie, jest koncepcją, która powinna być 

uwzględniania w procesie włączania i budowania strategii edukacji włączającej. Może 

być zdefiniowana jako diagnoza indywidualnych potrzeb i preferencji w kontekście 

różnych aspektów życia, diagnozy wsparcia jakie jest niezbędne do osiągnięcia 

osobistych celów, rozpoznawania pozytywnych aspektów obecnego życia jednostki, 

poszukiwania dostępnych możliwości, angażowanie innych ludzi (członków rodziny, 

znajomych, usługodawców, lokalnych społeczności) w procesie tworzenia 

indywidualnego planu i wdrażania go w życie. Planowanie skoncentrowane na 

osobie zapewniać może osobom z niepełnosprawnością intelektualną:  

 możliwości dokonywania oceny własnego życia jak również jego jakości, 

 możliwości rozpoznawania własnych mocnych stron i dotychczas 

zrealizowanych celów 

 możliwości dokonywania wyborów dotyczących życia jak również planowania 

zmian  

 możliwości ustalania kroków jakie są niezbędne do osiągnięcia osobistych 

celów 

 zachęty do ubiegania się od społeczeństwa o świadczenie na ich rzecz 

różnorodnych usług i zapewnianie możliwości sterowania swoim życiem. 

W dokumencie Narodowego Urzędu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Irlandii 

pt. "Wskazówki dotyczące planowania skoncentrowanego na osobie dla 

instytucji/osób świadczących usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością w Irlandii" 

Guidelines on Person Centred Planning in the Provision of Services for People with 
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Disabilities in Ireland zostały zaproponowane poszczególne kroki mogące stanowić 

wskazówkę w procesie formułowania planów skoncentrowanych na osobie: 

 tworzenie struktur umożliwiających osobom z niepełnosprawnością oraz ich 

najbliższemu środowisku społecznemu do tworzenia pozytywnego obrazu 

siebie, własnych rodzin, obejmowania kontroli nad własnym życiem, wyrażanie 

swoich potrzeb, rozwijanie kultury organizacyjnej skoncentrowanej na 

indywidualnych potrzebach pracowników oraz praca nad tworzeniem 

wpierającego klimatu w lokalnych społecznościach, 

 identyfikacja udziału i odpowiedzialności każdej z osób, grup, organizacji  

uczestniczącej w tworzeniu indywidualnych planów oraz organizacja szkoleń 

i zdobywania niezbędnych do tego kwalifikacji,  

 wybranie osób odpowiedzialnych za budowanie i realizacje planu, kontrola ich 

wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia oraz zapewnianie im niezbędnego 

wsparcia  

 określanie mechanizmów komunikacji, budowania planu, monitorowania 

postępów w realizacji planu, wdrażania zmian i jego całościowej oceny. 

Z uwzględnienie powyższych wskazówek, plan skoncentrowany na osobie powinien 

zawierać:  

 opis osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dla której tworzony jest plan 

z uwzględnieniem jej możliwości, zasobów, mocnych stron, 

 opis wybranych przez nią celów odnoszących się do pożądanych zmian jakie 

mają zajść w jej życiu, 

 opisu wsparcia jakie osoba z niepełnosprawnością potrzebuje do osiągnięcia 

wybranych celów, 

 strategii wprowadzania zmian (kto ma je wprowadzać, w jaki sposób, kiedy, 

jakie strategie pomocy i wsparcia są niezbędne do wdrażania zmian), 

 informacji o procedurze weryfikacji planu i wprowadzania w nim niezbędnych 

zmian oraz końcowej oceny skuteczności podjętych działań. 
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Jednym z możliwych działań w jakich mediatorzy rówieśniczy szkoleni w ramach 

Modelu Kształcenia Edukacji Włączającej MINCE mogą uczestniczyć w procesie 

tworzenia planów skoncentrowanych na osobie dla osób ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną. Więcej informacji o tworzeniu planów 

skoncentrowanych na osobie jest dostępnych na stronie:http://nda.ie/Good-

practice/Guidelines/Guidelines-on-Person-Centered-Planning/ 

Guidelines-on-Person-Centred-Planning-in-the-Provision-of-Services-for-People-with-

Disabilities-in-Ireland.html 

2.4.5.  Istniejące indeksy oraz zasoby w obszarze włączania, edukacji 

włączającej i edukacji środowiskowej.  

Realizacja celu jakim jest włączanie osób ze znaczną niepełnosprawnością 

intelektualną wymaga korzystania z istniejących źródeł, opisów dobrych praktyk, 

podręczników opisujących wdrażanie włączania na polu kształcenia. Opisywane w 

nich ramy teoretyczne oraz praktyczne wskazówki mogą stanowić punkt odniesienia 

możliwy do wykorzystania w różnych obszarach, ukazując jednocześnie współczesne 

tendencje związane z włączaniem osób z niepełnosprawnością. W poniższym 

podrozdziale ukazano indeksy, artykuły i dokumenty nawiązujące do zjawiska 

włączania z podziałem na wybrane państwa. Ukazuje to uniwersalność 

promowanego zjawiska jak i różnorodność podejść i metod badawczych.  

W celu umożliwienia czytelnikowi bezpośredniego dotarcia do źródła informacji, 

referencje do opisanych materiałów zostały zebrane w końcowym rozdziale 

"referencje narodowych praktyk, indeksów i źródeł odnoszących się do włączania 

osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa". 

2.4.5.1. Słowenia 

 Ministerstwo Edukacji i Sportu Słoweni przy współpracy z Centrum 

Kształcenia Zawodowego utworzyło model wspierania przez nauczycieli 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Model został wdrożony w 

klasach drugich szkoły podstawowej. (Rutar, 2010). 
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 Narodowe Centrum Edukacji opracowało program 5-kroków umożliwiających 

wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się, zawierający także wskaźniki 

oceny dobrych praktyk stosowanych przez nauczycieli (Kavkler, M. et al. 

2008). 

2.4.5.2. Chorwacja 

 Chorwacka Organzacja na Rzecz Promocji utworzyła narzędzie "Tri 

instrumenta za postizanje samoodređenih ishoda za osobe s intelektualnim 

teškoćama", którego celem jest rozpowszechnianie informacji o możliwości 

włączania osób niepełnosprawnych i zwiększenia jakości świadczonych na ich 

rzecz usług w obrębie lokalnych społeczności. (Rozman, 2013). 

 Dokument "Wskaźniki jakości edukacji dzieci ze znaczną i sprzęrzoną 

niepelnosprawnością intelektualną"  (Amaral, Celzic, 2015) opisuje jakie 

czynniki biorą udział w poprawie jakości motywacji u dzieci z 

niepełnosprawnością inelektualną. Powstał on w oparciu o praktykę 

zawodową autorów oraz dostępne na ten temat publikacje. Praca ukazuje listę 

wskaźników, które mogą pomóc w ocenie i obserwacji jakości nauczania oraz 

postępów dziecka. 

 Podręcznik "Uloga edukacijskog rehabilitatora - stručnog suradnika u 

inkluzivnoj školi" (Kudek Mirosevic, Granic ,2014) jest skierowany do 

wszystkich osób (psychologów, logopedów, pracowników socjalnych, 

bibliotekarzy, nauczycieli) świadczących usługi na rzecz uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną uczących sę w placówkach kształcenia 

ogólnego. Podręcznik może stanowić również wsparcie dla rodziców 

poszukujących adekwatnego modelu kształcenia dla swojego dziecka.  

 Organizacja na Rzecz Promocji Włączania, Centrum Włączania i Usług 

Społecznych, The Association for Promoting Inclusion and the Center for 

Inclusion and Social Services oraz Wyższa Szkoła Bartol Kašić w Grubišno 

Polje, zrealizowała projekt "Produkacja warzyw szklarnianych"(Sierpień 2013-

Marzec 2015), którego celem było wsparcie integracji osób 
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niepełnosprawnych i umożliwienie im zatrudnienia na otwartym rynku pracy na 

obszarze Żupanii Bielowarsko-Bilogorskiej w Chorwacji. Cel programu został 

zrealizowany poprzez zapewnieniem osób z niepełnosprawnością kształcenia 

umiejętności zawodowych. W ramach programu 30-35 osób zostało 

wyszkolonych do pracy w sektorze produkcji warzyw, z czego 20-25 zostało 

zatrudnionych do pracy przez Centrum Włączania i Usług Społecznych. W 

trakcie treningu osoby z niepełnosprawnością były wspierane przez 4 trenerów 

osobistych (Kudek Mirosevic, Granic, 2014). 

 Organizacja Propagowania Swoich Własnych praw (The Association for Self-

Advocacy) (grudzień 2010 - grudzień 2011) zrealizowała projekt ”Wsparcie 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną", którego celem było 

zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną 

w miejscowościach Osijek, Bjelovar i  Šibenik oraz możliwości wykonywania 

czynności zawodowych przez osoby niebędące zdolne do bycia zatrudnionym 

w obrębie otwartego rynku pracy. Dzięki projektowi, w którym uczestniczyły 23 

osoby wspierające osoby z niepełnosprawnością, na otwartym rynku pracy 

zatrudniono 44 osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 

 •Organizacja na Rzecz Promocji Włączania wzięła udział w projekcie "Nowe 

drogi do właczania do społeczeństwa 2013--2015" (The New Paths to 

Inclusion Network 2013-2015) zrzeszającego organizacje świadczące usługi 

na rzecz osób z niepełnosprawnością, instytuty badawcze, uczelnie z 14 

krajów europejskich oraz z Kanady, których wspólnym celem jest wspierać 

zmianę w zakresie świadczenia usług osobom niepełnosprawnych opartyk, w 

kierunku praktyk "skoncentrowanych na osobie". 

 Chorwackie Ministerstwo Rolnictwa było partnerem w projekcie (realizacja 

projektu w latach 2013-2015)  dinansowanym przez Unię Europejską o nazwie 

"Izobrazba kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi", którym celem było 

szkolenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z 

niepełnosprawnością w zakresie ogrodnictwa, umożliwiających im dalsze 

przekazywanie wiedzy i umiejętności osobom z niepełnosprawnością, czego 

końcowym efektem miało być znalezienie zatrudnienia przez uczestników 
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projektów na otwartym rynku pracy. W wyniku podjętych działań 35 osób z 

niepełnosprawnością znalazło zatrudnienie na terenie Chorwacji. 

2.4.5.3. Bułgaria 

 Fundacja Cedar w ramach programu operacyjnego „Rozwój zasobów 

ludzkich”, stworzyło projekt – “Bez ograniczeń”, zorientowany na szkolenia 

zawodowe oraz wymianę dobrych praktych w obszarze opieki nad dziećmi i 

młodymi dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Działania w projekcie 

są nastawione na wzmacnianie u osób należących do grupy docelowej ich 

zdolności podejmowania decyzji oraz nabywanie przez nich umiejętności 

niezbędnych w życiu codziennym.  Projekt promuje konieczność zapewnienia 

możliwości osobom z niepełnosprawnością do samodzielnego podejmowania 

decyzji, posiadania wpływu na własne życe, niezależnego funkcjonowania 

oraz zwiększania jakości życia. Publikacja opisująca projekt może być 

szczególnie pomocna dla osób świadczących pomoc osobom 

z niepełnosprawnością, osób zarządzających oranizacjami dla osób 

niepełnosprawnych, pracowników socjalnych itd. (Saltsgiver, Kobets, 

Parmakova, Chiviyska-Nocheva, 2013).  

 Fundacja Lumos stworzyła raport "Koniec instytucjonalizacji. Ocena skutków 

przeniesienia dzieci i młodych osób w Bułgari z instytucji do lokalnych 

społęczności" (Spirov, Gyllensten, Mulheir, 2016) ukazujący badania 

wykonane na grupie 1,292 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną, których miejsce zamieszkania zmieniono z instytucji 

pomocowych na małe grupy mieszkań socjalnych ("SGH"). Badania Fundacji 

Lumos zostały przeprowadzane przy wsparciu rządu od października do 

grudnia 2015 r. Dane zostały porównane z danymi zebranymi w wyniku 

badania młodzieży pozostającej pod bezpośrednią opieką instytucji (dane 

zdobyte na przełomie 2012 i 2013). 
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2.4.5.4. Wielka Brytania 

 Brytyjski Instytut Niepełnosprawności Intelektualnej oraz Fundacja Renton 

stworzyła praktyczny przewodnik "Uwzględnij mnie" ("Involve me") o 

angażowaniu osób ze znaczną i sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną 

w procesie podejmowania decyzji. 

 W 2014 organizacja "Prawa osób niepełnosprawnych" ("Disability rights") 

stworzyła narzędzie "Społeczności Włączające. Wskazówki dla Organizacji dla 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" (Inclusive Communities A guide 

for Disabled People’s Organisations) pokazujący metody umożliwiające 

promocję włączania oraz wskazówki dla samorządów umożliwiających 

zmieniających środowisko lokalne na bardziej włączające.  

 Centrum Badań nad Edukacją Włączającą (Centre for Studies on Inclusive 

Education), opublikowało "Indeks włączania. Rozwój edukacji i uczestnictwa w 

szkołach" (Index for Inclusion. Developing learning and participation in 

schools" (Booth, Ainscow, 2002). Indeks umożliwia planowane wprowadzania 

zmian w organizacji edukacji w szkołach. Zawiera materiały, ułatwiające 

zmniejszanie barier związanych z nauką i uczestnictwem w życiu społecznym 

uczniów z niepełnosprawnością oraz promujące równe traktowanie uczniów. 

Indeks składa się z czterech elementów: 

 głównych założeń wprowadzania koncepcji edukacji włączającej w 

szkołach, 

 strategii dokonywania oceny i rozwoju placówek edukacyjnych, 

 wskaźników umożliwiających ocenę placówki i identyfikację 

elementów niezbędnych do zmiany, 

 opisu procesu włączania uczniów z niepełnosprawnością z 

uwzględnieniem tworzenia planu i jego wdrażania. 
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2.4.5.5. Portugalia 

 Instytucja Rede Inclusão stworzyła dokumen "Promoção da educação 

inclusiva Em Portugal" opisujący jak promować włączanie na terenie 

Portugalii (Bénard da Costa, Leitão Morgado, Vaz Pinto, 2006). 

 W 2010 the organizacja  Pascale Millecamps Casa João Cidade stworzyła 

praktyczny podręcznik pogazujący jak lokalne społęczności mogą 

promować i włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do 

społeczeństwa oraz jak magą wdrażac je w życie. 

(http://redeinclusao.web.ua.pt/docstation/com_docstation/19/guia1.pdf, 

2010) 

 W 2007 Portugalskie Ministerstwo Edukacji przygotowało przewodnik 

"Centros de recursos para a inclusão reorientação das escolas especiais" 

opisujacy w jaki sposób można zmieniać szkoły specjalne w instytucje 

działające na rzecz włączania, w oparciu o edukacje środowiskową. 

Dostępny jest pod adresem 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/cri_reorientacao.pdf 

 "Index para a inclusão Desenvolvendo a aprendizagem e a participação na 

escola" (Bénard da Costa, Morgado, 2002) jest portugalską wersją indeksu 

stworzoną przez Booth'a i Ainscow powstałą po trzech latach doświadczeń 

z wykorzystaniem indeksu, w 22 angielskich szkołach. (Booth, T and 

Ainscow, M 2002). Indeks, jest zbiorem pytań na które można 

odpowiedzieć odwołując się do działań podejmowanych na terenie własnej 

placówki, które umożliwiają jej ocenę pod kontem kultury organizacyjnej, 

zarządzania i praktyki edukacyjnej. W indeksie zawartych jest 45 

wskaźników i 500 pytań, które dotyczą opinią menagerów, rodziców, 

uczniów, nauczycieli na temat działalności instytucji podlegającej ocenie za 

pomocą indeksu.  
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2.4.5.6. Niemcy 

 "Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln" 

jest niemiecką wersją Index for Inclusion. Developing learning and 

participation in schools. (Boban, Hinz, A. 2003). 

 Inklusion vor Ort. Der Kommunale Index für Inklusion – ein Praxishandbuch 

(Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, 2011) jest przewodnikiem, dającym 

sugestie, w jaki sposób można aktywnie uczestniczyć we włączaniu osób 

niepełnosprawnych do społeczeństwa. Jego forma przybiera formą 

kwestionariusza, umożliwiającą ocenę jednostek i instytucji pod kontem 

włączania.  

 W 2015 organizacja Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft wydała książke 

Inklusion auf dem Weg. Das Trainingshandbuch zur Prozessbegleitung, 

przedstawiającą koncepcję szkolenia pozwalającą zdobyć kwalifikacje 

facylitatora procesu włączania, składającą się z 9 modułów i użytecznych 

materiałów do prowadzenia szkoleń. 

 Brokamp (2011) napisał ewaluację oraz ocenę praktycznych możliwości 

stosowania Indeksu Włączania "Ein kommunaler Index für Inklusion – oder: 

Wie können sinnvoll kommunale inklusive Entwicklungsprozesse unterstützt 

werden?", która zawiera również wskazówki umożliwiające wprowadzanie 

inedksu do oceny i zmian w instytucjach edukacyjnych.  

 W pozycji napisanej przez Flieger'a and Schönwiese'a (2011) 

"Menschenrechte – Integration – Inklusion: aktuelle Perspektiven aus  der 

Forschung, Bad Heilbrunn, Klinkhardt", rozdzial 5 zawiera opis projektu 

wprowadzającego w życie Indeks Właczania. 

 W swoim artykule Albrecht Rohrmann (2016) opisuje pięć obszarów, które 

umożliwiają budowanie społeczności włączających - zdolność do samooceny, 

podnoszenie świadomości ,infrastruktura bez barier, projektowanie obiektów i 

usług dostępnych dla całości społeczeństwa, budowanie struktur i planowanie 

działań umożliwiających włączanie do społeczeństwa 
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2.4.5.7. Austria 

 Wiedeński Instytut Studiów Zaawansowanych, w projekcie opracowywanym z 

ramienia Ministwerswa Edukacji, Sztuki i Kultury przegotował raport: 

"Edukacja Środowiskowa w Austrii" ("Community Education in Österreich. 

Eine Standortbestimmung") (Wagner, Steiner, Lassnigg, 2013 Prezentuje stan 

organizacji prowadzących działania w tym obszarze oraz analizie ich 

aktywności. 

  Fröhlich (2015) w swoim artykule prezentuje koncepcję aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym oraz sposobów w jaki to uczestnictwo może 

być wdrażane w życiu codziennym.  

 W 2015, Fundacja Heinrich-Böll-Stiftung sporządziła raport "Inklusion ist 

Lifestyle! Der Index erobert eine Gemeinde. Ein Praxisbericht" dotyczący 

wdrażania "Indeksu Włączania" w gminie Wiener Neudorf w Austrii. Raport 

rozpatruje włączanie do społeczeństwa osoób z niepełnosprawnością 

intelektualną pod kontem prac przygotowawczych, zarządzania projektami, 

uczestnictwa w życiu społeczności, edukacji włączającej, tworzenia sieci 

społecznych i współpracy między ludzmi, organizacji wydarzeń oraz 

przewidywanych zadań koniecznych do zrealizowania w przyszłości.  

2.4.5.8. Polska 

  Publikacja "Niepełnosprawność - nowe spojrzenie" została opublikowana po 

konferencji "Węzłowe Zagadnienia wdrażania Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej strategii 

w sprawie niepełnosprawności 2010-2020" Publikacja ukazuje m.in. nowy 

paradygmat polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, sytuację 

obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na Świecie, pokazuje doświadczenia 

w innych krajach Europejskich w związku z implementacją i monitoringiem 

Konwencji Narodów Zjednoczonych.  Pokazuje dostępność Funduszy Unii 

Europejskiej dl osób z niepełnosprawnością oraz jak wykorzystywane są 

środki z komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 
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Polsce". (polskie forum osób niepełnosprawnych, 2012) 

http://powiatkrapkowicki.pl/wp-content/uploads/2013/02/Niepe%C5%82 

nosprawno%C5%9B%C4%87-nowe-spojrzenie-Publikacja.pdf 

 "Praktyczny poradnik savoir–vivre wobec osób niepełnosprawnych" jest 

tłumaczeniem "practical guide of savoir-vivre during contact people with 

disabilities" opublikowanym przez United Spinal Association (Cohen, 2010). 

Przewodnik prezentuje wyzwania z jakimi mierzą się na co dzień osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz daje praktyczne wskazówki dotyczące 

komunikacji i interakcji z osobami z niepełnosprawnością z podkreśleniem 

poszanowania ich praw i potrzeb.  

 "Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie 

oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki" wydany przez Ministerswo Rozwoju 

Reginalnego i Departament Zarządzania Europejskim Funduszem 

Społecznym (Sobolewski, Borkowska, Czekaj, Karlińska, Klimek, Krzewicka, 

Piekutowski, 2009), opisuje problematykę wykluczenia społecznego oraz 

działania, dotyczące analiz osób z grup zagrożonych w wykluczeniem, z 

wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi. Przedstawia zasady stosowania 

instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej wykorzystywanych na rynku 

pracy, takich jak szkolenia, doradztwo zawodowe czy terapia. Zawiera 

wskazówki, które mają zwiększać skuteczność wsparcia dotyczącego 

włączania beneficjentów w realizowane na ich rzecz działania. Publikacja ma 

za zadanie dostarczyć wiedzy niezbędnej do przygotowania i realizacji 

projektów, w których osoby zagrożone wykluczeniem są grupą docelową. 

2.4.5.9. Stany Zjednoczone 

 Grupa Zadaniowa do Spraw Zdrowia i Rozwoju Społecznego (Work Group for 

Community Health and Development) opracowała  "The Community Tool 

Box", który jest internetowym narzędziem przeznaczonym dla osób mających 

swój udział w budowaniu zdrowszych społeczności i wprowadzaniu zmian 

społecznych.  
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 "Sieć Szkół Włączających" "The Inclusive Schools Network (ISN)" jest 

portalem przeznaczonym dla rodzin, szkół i lokalnych społeczności 

wykorzystujących działania z kręgu edukacji włączającej. Źródło powstało jako 

wynik cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Centrum Rozwoju 

Edukacji (Education Development Center, Inc. - EDC) finansowanego przez 

Stetson & Associates o nazwie Inclusive Schools Week. Inclusive School 

Week ma za zadanie zachęcać, wspierać i wdrażać ideę szkół włączających 

poprzez wymianę poglądów, dobrych praktyk i umożliwiać wymianę idei i 

informacji.  
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 Podsumowanie rozdziału 2.4. 

Czym jest edukacja włączająca i edukacja 

środowiskowa? 

Można ją rozpoznać gdy: 

 Wszyscy ludzie mają takie same 

możliwości żeby się uczyć 

 Osoby z niepełnosprawnością  

intelektualną i bez niepełnosprawności 

uczą się razem 

 W trakcie nauki jest łatwo poznawać  

nowych ludzi  

Czasami rówieśnicy mogą pomagać w nauce 

Kiedy ludzie którzy się różnią uczą się razem 
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nauka staje się łatwiejsza a ludzie są 

szczęśliwsi w życiu 

 

Jest wiele narzędzi, indeksów i artykułów 

opisujących edukację włączającą i 

środowiskową 

   



Model Kształcenia 

 Edukacji Włączającej
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3. Model Kształcenia Edukacji Włączającej  

W Rozdziale 3 opisany jest Model Kształcenia Edukacji Włączającej, będący 

połączeniem idei edukacji włączającej i edukacji środowiskowej oraz rezultaty pracy 

intelektualnej powstałe w ramach projektu MINCE. Ukazany jest potencjalny wpływ 

wykorzystywania ich w systemie edukacji, wsparcia, opieki na życie osób ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną, instytucje i lokalne społeczności  i możliwości 

wdrażania tego modelu w obrębie instytucji pracujących z osobami z 

niepełnosprawnością.  
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 Podsumowanie rozdziału 3 

W tym rozdziale przeczytasz o: 

• Programie MINCE dla mediatorów 

rówieśniczych 

• Przewodniku MINCE dla mediatorów 

rówieśniczych 

• Programie MINCE dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych 

• Przewodniku MINCE dla instytucji 

 zajmujących dla osób niepełnosprawnych 

• Filmie MINCE 

Dowiesz się 

 Czym są powyższe narzędzia 
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 Po co warto je używać 

 Jak je używać  
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3.1. MINCE jako Model Kształcenia Edukacji Włączającej (Inclusive 

Community Education) 

Model Edukacji proponowany w ramach projekt mince łączy założenia edukacji 

środowiskowej (community education) i włączającej (inclusive education). Jej wymiar 

"środowiskowy" zakłada udział w procesie edukacji osób nazywanych w projekcie 

mediatorami rówieśniczymi, będący osobami z lekką niepełnosprawnością 

intelektualną, którzy w ramach szkolenia nabywają umiejętności pozwalających na 

pełnienie roli rzeczników osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną. 

Edukacja umożliwiana dzięki MINCE wymaga niskich nakładów finansowym, jest 

typem edukacji nieformalnej a wiedza i doświadczenie są zdobywane samodzielnie 

przez osoby z niepełnosprawnością. Dzięki temu,w łatwy sposób osoby z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną mogą zostać mediatorami rówieśniczymi a osoby 

ze znaczną niepełnosprawnością szybko mogą uzyskiwać od nich wsparcie w trakcie 

uczestnictwa w życiu społecznym, nabywania nowych umiejętności, dokonywania 

życiowych wyborów. Zakłada się, że ta forma wsparcia sprzyja zarówno rozwojowi 

jednostek jak i całej społeczności.   

"Włączający" aspekt edukacji proponowanej w ramach MINCE związany jest z 

tym, że główni beneficjenci projektu - osoby ze znaczną niepełnosprawnością 

intelektualną są zwykle dyskryminowane a ich udział w życiu społeczności 

ograniczony. MINCE umożliwia, im rozwój, zdobywanie nowych umiejętności i 

wiedzy, nawiązywanie nowych relacji interpersonalnych, a zatem zwiększa ich 

zdolność do aktywnego życia społecznego Mediatorzy rówieśniczy, jako osoby, które 

będą stały na straży ich praw i potrzeb będą umożliwiały tworzenie społeczności, w 

których udział i aktywność osób z niepełnosprawnością jest większy. Osoby z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną dzięki zdobytym w ramach szkolenia 

umiejętnościom, zdobędą dodatkowe kompetencje społeczne a osoby ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną dzięki wparciu ze strony mediatorów 

rówieśniczych mogą uzyskać większą swobodę i gotowość na przebywanie w 

miejscach publicznych. Dzięki temu osoby bez niepełnosprawności mogą częściej 

spotykać osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej, co jest uznawane za 

kluczowe w redukcji lęku, niechęci i uprzedzeń w stosunku do osób z 
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niepełnosprawnością. Badania pokazują, że planowe interwencje oparte na 

zwiększaniu częstotliwości kontaktu społeczeństwa z osobami 

z niepełnosprawnością skutkuje zmniejszeniem ich stygmatyzacji (Scior, Werner, 

2016). Powyższe cele, umożliwiane są dzięki wykorzystaniu powstałym w projekcie 

MINCE programie edukacyjnym i przewodniku dla mediatorów rówieśniczych.  

Projekt MINCE ma także ułatwiać powiększanie kompetencji osób pracujących z 

osobami z niepełnosprawnością intelektualną jak i działających na ich rzecz 

instytucji. Specjaliści, jako osoby bezpośrednio będące w kontakcie z osobami z 

niepełnosprawnością, mogą być agentami zmiany w obrębie zatrudniających ich 

organizacji. Przewodnik dla instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi 

pozwala adaptować oferowane usługi z uwzględnieniem włączania osób ze znaczną 

niepełnosprawnością i zapewniania im większego spektrum możliwości kształcenia 

przez całe życie. MINCE, wspomaga również rozwój lokalnych społeczności, 

promując ideę włączania i ilustrując jej istotę w krótkim filmie będącym końcowym 

wynikiem pracy intelektualnej w projekcie.  

3.2. Rezultaty pracy intelektualnej w projekcie MINCE i perspektywy  ich 

zastosowania  

3.2.1. Program MINCE dla mediatorów rówieśniczych 

3.2.1.1. Cel, grupa docelowa i opis programu  

Celem utworzenia Programu MINCE dla mediatorów rówieśniczych, jest stworzenie 

programu kształcenia dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną powyżej 16 

roku życia, żyjących samodzielnie bądź z rodziną, którzy wyrażają chęć podjęcia się 

roli mediatorów pomiędzy osobami ze znaczną niepełnosprawnością a 

społeczeństwem. Idea mediatorów rówieśniczych powstała na bazie założenia, że 

osoby, które same jako przedstawiciele grupy zagrożonej wykluczeniem, musiały 

pokonywać bariery związane z dyskryminacją i izolacją społeczną mają większą 

łatwość w rozumieniu odczuć i potrzeb innych osób z niepełnosprawnością. 

Ćwiczenie umiejętności, pozwalających im egzekwowanie swoich praw i wyrażanie 

potrzeb jak i pełnienie roli rzecznika osób ze znaczną niepełnosprawnością, jest 
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ważny aspektem szkolenia w ramach programu MINCE. Łączny czas trwania 

szkolenia jest przewidywany na 21 godzin, podzielonych na 2-3 godzinne bloki 

tematyczne. Sesje szkoleniowe dotycząc następujących obszarów: 

1. "Czym jest wsparcie rówieśnicze?"  - sesja umożliwia integrację uczestników 

szkolenia, poznanie siebie nawzajem, podstawowych założeń leżących u 

podstaw wsparcia rówieśniczego, dostarcza informacji o obowiązkach i 

prawach mediatorów rówieśniczych, uczy umiejętności pozwalających na 

współpracę z mniejszymi i większymi grupami ludzi.  

2. "Reprezentowanie własnych praw i potrzeb oraz bycie rzecznikiem osób ze 

znaczną niepełnosprawnością intelektualną". Sesja druga jest 

skoncentrowana na rozwijaniu zdolności do identyfikowania własnych i 

cudzych potrzeb, pracy w zespole, efektywnej komunikacji, tolerancji i 

asertywności.  

3. "Odbieranie, interpretowanie, rozumienie komunikatów oraz aktywne 

słuchanie". Sesja trzecia ma poprawiać bazowe umiejętności komunikacyjne 

oraz dalej rozwijać zdolności związane z rozpoznawaniem potrzeb innych 

osób, pracą w grupie oraz akceptacją różnic między ludźmi. 

4. "Publiczna i prywatna informacja". Czwarta sesja ma pomagać w 

rozpoznawaniu informacji, które nie powinny być przekazywane osobom 

trzecim, czy podawanym do wiadomości publicznej. Ma sprzyjać budowaniu 

zdolności do przestrzegania zasady poufności, budowania relacji opartych o 

zaufanie, szacunek i efektywną komunikację.  

5. "Podejmowanie własnych decyzji i wpieranie w tym innych". Sesja piąta 

poświęcona jest ponownie akceptacji różnic pomiędzy ludźmi a ponadto 

rozwijaniu zdolności podejmowania decyzji i udzielaniu innym wsparcia w tym 

procesie.  

6. "Uczestnictwo w życiu społecznym". W trakcie sesji 6 uczestnicy otrzymują 

informacje o procesie włączania do społeczeństwa, dostępności usług w 

obrębie lokalnej społeczności, wzmacniana jest ich zdolność do współpracy i 

pracy w zespole oraz dalsze rozwijanie zdolności do podejmowania decyzji.  
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7. "Ocena i ewaluacja". Sesja 7 nakierowana jest na wykształcanie gotowości 

formułowania pytań, zbierania informacji i wyciąganie z nich wniosków. 

Umiejętności te, mają pomagać w trakcie identyfikacji przyczyn potencjalnych 

problemów oraz w poszukiwaniu dla nich rozwiązań.  

Całość treningu zakłada wykorzystanie metod warsztatowych angażujących 

uczestników poznawczo i emocjonalnie bazując na założeniu uczenia się poprzez 

własne doświadczenie. Program MINCE zawiera dodatkowo tematy proponowanych 

dyskusji, listę materiałów przydatnych do przeprowadzeni szkolenia, opis przebiegu 

sesji, instrukcje i wskazówki dla prowadzących szkolenie trenerów Aby ułatwić 

komunikację z trenerem, proponuje się w trakcie szkolenia wykorzystanie kart 

umożliwiających w łatwy sposób zakomunikowanie trenerowi jakości odbioru 

przekazywanych treści (uczestnik pokazuję zieloną kartę oznaczającą "zgadzam się 

przekazanymi informacjami", żółtą "proszę - mów wolniej" oraz czerwoną - 

"stop/potrzebują wyjaśnienia").  

3.2.1.2. Perspektywy wdrażania programu  

Zastosowanie programu MINCE dla mediatorów rówieśniczych, jest możliwe w 

każdej społeczności, instytucji, gdzie osoby z lekką niepełnosprawnością są chętne 

aby podjąć się roli mediatora rówieśniczego. Szkolenie przyczyniać się ma do 

poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

znacznym.  

 W ramach tworzenia programu dla mediatorów rówieśniczych, w sześciu 

krajach partnerskich (Austria, Bulłgaria, Chorwacja, Słowenia, Portugalia i Niemcy) 

zorganizowano grupy fokusowe. Odbyły się spotkania z 63 ludzi z różnym stopniem 

niepełnosprawności w celu przedstawienia im koncepcji mediatorów rówieśniczych 

oraz zainicjowaniu dyskusji o tym jakie umiejętności i wiedzę powinien mieć mediator 

rówieśniczy oraz w jakich obszarach życia, potrzebują wsparcia osoby ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną. W trakcie rozmów o doświadczeniach z 

uczestnictwa w życiu społecznym, wielu uczestników mówiło o swoim poczucia byciu 

odrzucanym przez osoby pełnosprawne, doświadczaniu wrogości i uprzedzeń, 

niechęci do udzielania im pomocy, braku dostępu do informacji w języku łatwym do 
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przeczytania a nawet o doświadczeniach przemocy Odczuwali również brak zaufania 

do nich, ze strony osób pełnosprawnych.  

Osoby niepełnosprawne intelektualnie jako grupa szczególnie zagrożona 

wykluczeniem, ma ograniczoną gotowość do walki o swoje prawa. Problemy z 

komunikacja werbalną, interpretacją przez osoby pełnosprawne gestów często 

używanych do komunikacji przez osoby ze znaczną niepełnosprawnością może 

prowadzić do błędnego przekonania członków rodzin czy profesjonalistów 

świadczących usługi na rzecz osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną, 

że przedstawiciele tej grupy społecznej nie są w stanie  podejmować własnych 

decyzji. Rozwijanie u osób z lekką niepełnosprawnością zdolności do obrony 

własnych praw i praw osób ze znaczną niepełnosprawnością umożliwi zwiększenie 

gotowości społecznej do rozpoznawania i respektowania ich potrzeb oraz 

zwiększanie ich autonomii i zaangażowania w życie społeczne.  

 Zdolność do samostanowienia, poczucie wpływu na swoje życie oraz inne 

umiejętności społeczne zdobyte przez osoby z lekką niepełnosprawnością 

intelektualną, mogą zwiększyć ich poczucie szczęścia i satysfakcji z życia a pełniona 

rola mediatora rówieśniczego może zwiększyć poczucie sensu życia i mieć 

pozytywny wpływ na obraz samego siebie.  

3.2.2. Przewodnik "STEP-UP" MINCE dla mediatorów rówieśniczych 

w języku łatwym do czytania –  

3.2.2.1. Cel, grupa docelowa i opis programu  

Przewodnik "Step-up" MINCE dla mediatorów rówieśniczych może być wykorzystany 

jako podręcznik w procesie szkolenia mediatorów rówieśniczych. Jest on 

kompatybilny z powyżej opisanym programem edukacyjnym MINCE dla mediatorów 

rówieśniczych. Może także służyć jako narzędzie do samopomocy, w trakcie 

pełnienia późniejszej roli jako mediator. Jest napisany w języku łatwym do czytania, 

jak również jest dostępny jako audiobook. Odpowiada na następujące pytania: 

 kim jest mediator rówieśniczy, 

 jakie cechy powinien mieć mediator rówieśniczy, 
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 kto może zostać mediatorem rówieśniczym, 

 jakie korzyści można odnieść z pełnienia roli mediatora rówieśniczego. 

Przewodnik "Step-up" może być wykorzystywany jako dziennik, który krok po kroku 

może być wypełniany i czytany w trakcie stopniowego nabywania umiejętności 

mediatora rówieśniczego. Umożliwia utrwalenie wiedzy o: 

 prawach i rzecznictwu praw osób niepełnosprawnych, 

 umiejętności aktywnego słuchania, 

 zachowywaniu sekretów i stosowaniu zasady poufności, 

 umiejętnościach prowadzenia rozmowy, 

 oferowaniu pomocy, 

 wspieraniu rówieśników w podejmowaniu decyzji, 

 ocenie swoich doświadczeń w trakcie pełnienia roli mediatora rówieśniczego. 

Przewodnik, zachęca przyszłych mediatorów rówieśniczych do notowania w nim 

informacji zdobytych w trakcie szkolenia oraz notowania przyszłych postępów. W 

przewodniku znajduje się też przestrzeń przewidziana na zanotowanie danych 

kontaktowych do osób, które mogą udzielić wsparcia osobie z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną gdy będzie wykonywała zadania mediatora 

rówieśniczego np. kontakt do krajowego rzecznika osób niepełnosprawnych, osoby 

prowadzących szkolenie itp.. 

3.2.3. Program MINCE dla opiekunów osób niepełnosprawnych 

Program MINCE dla opiekunów osób niepełnosprawnych, jest programem 

szkoleniowym umożliwiającym przekazywanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym 

opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną mogą brać udział w 

promowaniu idei włączania osób niepełnosprawnych intelektualnie do społeczności. 

Zostały stworzone dwa warianty programu - skrócona wersja do druku ukazująca 

główne kompetencje i obszary jakie powinien obejmować trening oraz rozbudowana 

wersja dostępna pod adresem: http://en.lebenshilfe-guv.at/english/mince_project  
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Program MINCE dla opiekunów osób niepełnosprawnych składa się z dwóch 

modułów. Pierwsza opisuje podstawy teoretyczne jakie powinien opanować 

uczestnik szkolenia - czym jest inkluzja społeczna w kontekście uwzględniania w 

procesie włączania do społeczeństwa osób ze znaczną niepełnosprawnością 

intelektualną oraz opis i strukturę szkolenia. Druga część opisuje kompetencje, w 

jakie powinni zostać wyposażeni opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wybór tych 

kompetencji został dokonany na bazie dyskusji w Grupach Fokusowych. Program 

uwzględnia opis ćwiczeń i pytań do namysłu oraz spis przydatnych zasobów 

edukacyjnych. Całość treningu jest przewidziana na 40 godzin szkoleniowych 

a struktura programu zawiera 7 modułów: 

 Moduł 1 – Podstawy - moduł opisuje zjawisko włączania do społeczności, 

jego podstawy prawne, elementy jakie powinna uwzględniać skuteczna 

inkluzja, potencjalne wyzwania jakie się z nią wiążą oraz metody radzenia 

sobie z nimi.  

 Moduł 2 - Profesjonalizm i etyka -  moduł dostarcza wiedzy o podstawowych 

zasadach etycznych, których podkreślenia wymaga praca osobami ze 

znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Zawiera opisy sytuacji 

dyskusyjnych z punktu widzenia etyki zawodowej, zachęcając uczestników 

szkolenia do ich analizy. W module poruszona jest też kwestia zagrożenia 

wypaleniem zawodowym.  

 Moduł 3 – Upodmiotowienie i rzecznictwo - moduł pokazuje ideę 

samostanowienia, rzecznictwa, ubiegania się o uznanie praw osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, ich autonomii oraz promocji ich jak 

największej samodzielności. Zostały w nim uwzględnione ćwiczenia, 

propozycje tematów do dyskusji i "case studies" mogące być poddawane 

analizie w grupie szkoleniowej .  

 Moduł 4 – Komunikacja - moduł pokazuje elementy efektywnego procesu 

komunikacji oraz sposobów jego oceny. Opisuje metody komunikacji 

alternatywnej i wspomagającej w odniesieniu do osób ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną oraz podkreśla znaczenie komunikacji dla 
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procesu włączania do społeczności. Propozycje ćwiczeń oparte są o materiał 

filmowy, dyskusję, rozróżnienie komunikacji intencjonalnej i nieintencjonalnej, 

wyzwań w komunikacji i metod radzenia sobie z nimi. 

 Moduł 5 – Planowanie skoncentrowane na osobie - moduł opisuje 

podstawy myślenia i planowania skoncentrowanego na osobie, narzędzia 

użyteczne w rozwijaniu myślenia skoncentrowanego na osobie, bariery we 

wdrażaniu planowania skoncentrowanego na osobie, informacje o medelu: 

Planowaniu Alternatywnego Jutra z Nadzieją (PATH), Tworzeniu Planów 

Działania (MAP), Indywidualnym Planowaniu Przyszłości, Planowaniu 

Zasadniczego Trybu Życia. Moduł zawiera propozycję wykorzystania materiału 

filmowego o podejściach do planowania skoncentrowanego na osobie, 

dyskusji o różnicach pomiędzy tradycyjnym podejściem do planowania a 

planowaniem skoncentrowanym na osobie oraz celach i elementach tego 

procesu.  

 Moduł 6 - Jakość życia - moduł poświęcony jest opisowi Koncepcji Jakości 

Życia, jej elementom, zasadom, modelom. Opisuje Konwencję ONZ o 

prawach osób niepełnosprawnych jako narzędzie umożliwiające działania na 

rzecz jakości życia osób z niepełnosprawnością. Prezentuje narzędzia 

stosowane do oceny jakości życia osób ze znaczną niepełnosprawnością 

intelektualną (Skalę San Martín, służącą do Oceny Jakości Życia w koncepcji 

Shalock'a and Verdugo), oraz wskaźniki (związane ze zdrowiem, aktywnością 

fizyczną, uczestnictwem w życiu kulturalnym itp.) mogące być dodatkowymi 

wyznacznikami percepcji jakości życia.  

 Moduł 7 - Inkluzja społeczna. Moduł opisuje czynniki wpływające na 

skuteczność działań obszarze włączania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną do społeczeństwa i metod radzenia sobie z problemami w tym 

obszarze. Wskazuje jak budować zrozumienie i zwiększać częstotliwość 

interakcji pomiędzy osobami ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną a 

społeczeństwem, jak współpracować z lokalną społecznością i wykorzystywać 

różne działania i wydarzenia (sportowe, kulturalne, służące rozrywce) do 

łączenia przedstawicieli różnych grup społecznych. Moduł uwzględnia 
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dyskusję o przeciwdziałaniu negatywnym stereotypom, wpływom różnych 

czynników na proces włączania do społeczności osób ze znaczną 

niepełnosprawnością.  

Każdy z modulów składa się z podsumowania, opisu grupy docelowej, celu 

szkolenia, zdobywanych w trakcie niego kompetencjach, umiejętnościach i wiedzy, 

materiałach niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, przydatnych zasobach 

edukacyjnych i źródłach na podstawie których stworzono poszczególne moduły. 

Zakończenie programu jest w formie ankiety pozwalającej na ocenę przez 

uczestnika, zdobytych w trakcie szkolenie umiejętnościach i wiedzy. 

3.2.4. Przewodnik MINCE dla instytucji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Podstawowym zadaniem przewodnika MINCE dla instytucji działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych ułatwienie organizacjom dla osób niepełnosprawnych 

ocenę i dostosowanie działalności i polityki organizacji do wymogów związanych z 

włączaniem osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Przewodnik ułatwia 

przeniesienie Modelu Kształcenia Edukacji Włączającej na grunt instytucji. 

Przewodnik jest przeznaczony dla profesjonalistów pracujących z osobami z 

niepełnosprawnością, dyrektorów, przedstawicieli instytucji itp. Przewodnik powstał w 

wyniku spotkań z Grupami Fokusowymi, składającymi się 65 osób pracujących z 

osobami z niepełnosprawnością i osób pełniących rolę mediatorów rówieśniczych. 

Przewodnik zawiera: 

 Ramy prawne leżące u podłoża inkluzji osób ze znaczną niepełnosprawnością 

intelektualną;  

 Opisuje kryteria oceny włączania do społeczeństwa w tym: 

o Dostępność usług w obrębie lokalnej społeczności  

o Opracowywanie zasad włączania  

o Wprowadzanie włączających praktyk w obrębie organizacji  

o Rozwijanie pozytywnych postaw u przedstawicieli lokalnej społeczności 

opartych o zasady włączania  
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o Zapewnianie dostępu do edukacji 

 Proponuje możliwe do podjęcia działania w obrębie organizacji w odniesieniu 

do  

o Współpracy z lokalną społecznością  

o Tworzenia sieci społecznych przez organizacje 

o Rozwoju regionalnego 

 Proponuje działania związane z funkcjonowaniem jednostek takie ja: 

o Ocena i planowanie "skoncentrowane na osobie" i ocena wsparcia jakie 

jest udzielane osobie z niepełnosprawnością intelektualną przez 

przedstawicieli lokalnej społeczności  

o Ocena rozwoju personelu organizacji - opiekunów, terapeutów, 

nauczycieli itp.  

o Mediacja rówieśnicza 

Przewodnik MINCE dla instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych 

zawiera również "dobre praktyki" opisujące działania podejmowane na rzecz 

włączania osób ze znaczną niepełnosprawnością do społeczeństwa.  

3.2.5. Film MINCE  

W celu rozpowszechniania idei inkluzji, w ramach projektu MINCE powstał, krótki film 

mający za zadanie zwrócić uwagę szerszej publiczności na konieczność włączenia 

osób ze znaczną niepełnosprawnością do społeczeństwa. Film ukazuje dwie wersje 

różnych, potencjalnych sytuacji społecznych z jakimi mogą zetknąć się osoby 

niepełnosprawne Pierwsza prezentuje scenariusz w którym osoby z 

niepełnosprawnością doświadczają dyskomfortu związanego z wykluczeniem  oraz 

drugi będący ilustracją idealnej rzeczywistości, w której osoby z 

niepełnosprawnością, pozbawione obaw, nieobarczone lękiem o zetknięcie się z 

negatywnymi postawami ze strony społeczeństwa mogą w pełni korzystać z 

różnorodnych usług, dóbr na równi z osobami pełnosprawnymi. Film prezentuje te 

dwa scenariusze w odniesieniu do trzech różnych sytuacji społecznych - pracy 

zawodowej, w trakcie spotkania w kawiarni i podczas wieczornego wyjścia do miasta.  
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3.3. Dodatkowe korzyści wynikające z wprowadzania Modelu Kształcenia 

Edukacji Włączającej - wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych   

Zwiększanie zaangażowania społecznego obywateli jest wyzwaniem z którym mierzy 

się wiele samorządów lokalnych. Społeczność lokalna jest opisywana jako grupa 

osób, która mimo tego, że nie musi doświadczać zamieszkiwania czy przebywania 

na tym samym terytorium, dzieli wspólne interesy, plany, idee i może funkcjonować 

zarówno na poziomie lokalnym narodowym jak i międzynarodowym. Określenie 

"wzmacnianie potencjału" ("empowerment") odnosi się do procesu w którym 

obywatele biorą odpowiedzialność za czynniki i decyzje wpływające na ich życie. W 

praktyce wzmacnianie potencjału oznacza większą aktywności mieszkańców i 

gotowość do korzystania z dóbr kultury np. instytucji takich jak biblioteki, domy 

kultury; większą mobilności obywateli, większą częstotliwość kontaktów między 

osobami w obrębie najbliższego sąsiedztwa. Raport z konferencji pt "wzmacnianie 

potencjału lokalnych społeczności i mediacja z interkulturalnej perspektywy" mającej 

miejsce w dniach 28-29.09.2015 (źródło: https://rm.coe.int/1680596a31) opisuje 

strategie wzmacniania potencjału społeczności, konieczne etapy oraz skutki, pośród 

których wymienia się: 

 zmniejszenie izolacji społecznej, 

 zwiększony udział i aktywność mieszkańców w działaniach związanych 

z podejmowaniem decyzji (branie udziału w wyborach, lokalnych 

wydarzeniach i tworzeniu sieci kontaktów, stowarzyszeń np. rodziców, 

sąsiadów, lokalnych przedsiębiorców), 

 zmniejszenie liczby konfliktów, 

 poprawa warunków socjalnych i zmniejszenie ubóstwa, 

 rozpoznawanie różnorodności wśród ludzi jako normalnego zjawiska i 

zwiększenie interakcji pomiędzy osobami o różnym pochodzeniu, 

wykształceniu , 

 zwiększenie dostępności usług, 

 zwiększenie różnorodności kulturowej, 
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 zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz autonomicznego zachodzenia 

opisywanego zjawiska bez konieczności ciągłego "zewnętrznego"  

Czy zatem Projekt Kształcenia Edukacji Włączającej MINCE może przyczynić się do 

wzmacniania potencjału społeczności lokalnych poprzez zmniejszenie konfliktów i 

napięć występujących jako konsekwencja różnic między obywatelami, redukcja 

izolacji osób z niepełnosprawnością intelektualną będących członkami danej 

społeczności i zwiększenie możliwości ich udziału w większym spektrum aktywności? 

Z pewnością tak. Pomimo, że osoby ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną, 

nigdy nie były tak obecne w życiu społeczeństwa jak obecnie, cały czas niezbędne 

jest wsparcie realizacji ich indywidualnych potrzeb. Mediatorzy rówieśniczy, mogą 

pomagać im wyrażać swoje potrzeby, również związane z większym uczestnictwie w 

życiu społecznym, co może być źródłem satysfakcji zarówno dla tych jednostek jak i 

społeczeństwa. Osoby niepełnosprawne intelektualne mogą podejmować się działań 

dla dobra ogółu społeczeństwa takich jak przygotowywanie posiłków dla osób 

bezdomnych, opieka nad zwierzętami, wykonywanie prac porządkowych, biurowych, 

w instytucjach charytatywnych, opieka nad osobami starszymi itp. Z pomocą 

mediatorów rówieśniczych, mogą zyskać większą śmiałość do przebywania w 

miejscach publicznych jak również wsparcie w sytuacjach trudności w komunikacji 

czy sytuacjach bycia zagrożonym niezrozumieniem, pominięciem czy dyskryminacją. 

Przyczynić się to może do większego udziału osób ze znaczną niepełnosprawnością 

w wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, inicjatywach społecznych itp., Osoby z 

lekką niepełnosprawnością intelektualną mogą ułatwić im poruszanie się 

komunikacją publiczną, co jest często niezbędnym elementem nieograniczonego 

korzystania z dostępnych w obrębie miasta aktywności, wydarzeń, usług. Dzięki 

mediacji rówieśniczej zarówno osoby z lekką niepełnosprawnością jak i ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności mogą zyskać znaczącą rolę w życiu lokalnych 

społeczności a ich większe uczestnictwo przyczyni się do zmniejszenia negatywnych 

postaw, stereotypów odnośnie osób niepełnosprawnych intelektualnie i zwiększy 

otwartość przedstawicieli społeczeństwa na różnorodność pomiędzy ludźmi.  
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 Podsumowanie rozdziału 3.1 

W ramach projektu MINCE powstał: 

Program MINCE dla mediatorów 

rówieśniczych pokazuje jak uczyć osoby z 

lekką niepełnosprawnością intelektualną: 

 Kim są mediatorzy rówieśniczy 

 Jak reprezentować swoje prawa i prawa 

osób ze znaczną niepełnosprawnością 

intelektualną 

 Jak rozmawiać z innymi ludźmi 

 Jak słuchać uważnie 

 Jak rozróżniać co jest publiczną  

a co prywatną informacją 
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 Jak podejmować decyzje  

 Jak oceniać działania swoje i innych ludzi 
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Przewodnik "STEP-UP" MINCE  

dla mediatorów rówieśniczych  

 

Jest to przewodnik dla osób z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną które chcą 

zostać mediatorami rówieśniczymi 

 

Przewodnik STEP-UP ułatwia naukę 

wiadomości o tym: 

 Kim jest mediator rówieśniczy 

 Jakie powinien posiadać cechy 

 Jak zostać mediatorem rówieśniczym 
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 Co się zyskuje będąc mediatorem 

rówieśniczym 

 

Przewodnik STEP-UP zawiera: 

dzienniczek nauki i sekcję pomocy  
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Program MINCE dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych 

Program jest przeznaczony dla osób 

oferujących profesjonalną pomoc osobom 

niepełnosprawnym intelektualnie 

Składa się z 7 części dotyczących: 

 Reguł pracy z osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną   

 Komunikacji 

 Rzecznictwa na rzecz praw osób  

z niepełnosprawnością intelektualną 

 Planowania skoncentrowanego na osobie 
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 Jakości życia 

 Włączania do społeczności 
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Przewodnik MINCE dla instytucji 

działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Przewodnik zawiera opis metod i kroków 

postępowania jakie mogą zastosować 

instytucje pracujące na rzecz osób ze 

znaczną niepełnosprawnością intelektualną. 

Przewodnik uwzględnia: 

 Obowiązujące prawo 

 Kryteria włączania do społeczeństwa 

 Rolę jaką odgrywają instytucje 

i organizacje w społeczeństwie 
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 Miary rozwoju osobistego 

i włączania do społeczeństwa 
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Film MINCE 

Film MINCE ma przeciwdziałać dyskryminacji 

osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Ma pokazywać osoby z niepełnosprawnością 

w codziennych sytuacjach takich jak: 

 Podróż do pracy 

 Spotkania z przyjaciółmi w kawiarni 

 Wyjście do miasta wieczorem 
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