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1. Wstęp
Prezentujemy Państwu poradnik, w którym opisujemy
doświadczenia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z realizacji
projektu „Siła Woli”. Projektu, w którym osoby
z niepełnosprawnością związane ze Stowarzyszeniem,
podejmują się roli edukatorów społecznych w zakresie
tematyki związanej z niepełnosprawnością. Naszym celem
i nadzieją jest to, żeby przedstawione doświadczenia mogły
stać się inspiracją dla działań podobnego typu w innych
miejscach, organizacjach, strukturach. Dotychczasowe
doświadczenia w ramach projektu dowodzą bowiem, że
działania, w których osoby z niepełnosprawnością będąc
„ekspertami od samych siebie” prowadzą proces „oswajania”
i edukowania innych w kwestii niepełnosprawności
przynoszą spektakularne efekty dla
różnych grup
społecznych.
Dla uatrakcyjnienia poradnika – a przede wszystkim
pokazania praktycznych wymiarów realizacji projektu –
dołączony jest do niego film dokumentujący poszczególne
etapy działań w ramach „Siły Woli”. Poradnik jest więc
merytorycznym uzupełnieniem i integralną częścią filmu.
Zachęcamy do zaznajomienia się z nim przed przystąpieniem
do lektury poradnika. Mamy poczucie, że film w praktyce
przedstawia to, co poradnik opisuje, czasem być może
w mocno teoretyczny i analityczny sposób.
Wszystkich, którzy zaciekawią się naszymi
doświadczeniami – zachęcamy do kontaktu i współpracy.
Poradnik zawiera podstawowe informacje dotyczące:
 założeń merytorycznych projektu,
 sposobu realizacji poszczególnych działań,
 refleksji bezpośrednich realizatorów
 źródeł stanowiących genezę projektu,
 rekomendacji dotyczących działań podobnego
typu.

Aby przybliżyć czytelnikom zakres merytoryczny poradnika
w niniejszym wstępie znajdują się podstawowe informacje
dotyczące:
 szczegółowego celu wydania poradnika – czyli „po
co?”,
 odbiorców poradnika – czyli „do kogo?”,
 projektu „Siła Woli” i jego podstawowych założeń –
czyli „o co w tym wszystkim chodzi?”,
 grupy
realizatorów
projektu,
osób
niepełnosprawnościami
–
edukatorów
społecznych w zakresie tematyki związanej
z niepełnosprawnością – czyli „kto to robi?”.

PO CO?
DO KOGO?

KTO?

O CO CHODZI?
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1.1.

Po co? – szczegółowy cel wydania poradnika

Planując realizację projektu „Siła Woli” zależało nam na
tym, aby zadbać o upowszechnienie i promocję działań
podejmowanych w jego ramach. Wynikało to z przyczyn
leżących po stronie samych osób z niepełnosprawnościami,
po stronie organizacji – Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz
osób
zawodowo
związanych
z
grupą
osób
z niepełnosprawnościami.
W odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami –
realizatorów projektu – mieliśmy świadomość wynikającą
z dotychczasowych
doświadczeń,
że
możliwość
upowszechnienia działań będzie bardzo istotnym czynnikiem
motywującym ich autorów do podejmowania wysiłków.
Projekt zakładał dużą ilość dodatkowych aktywności,
pokonywania własnych barier (często bezpośrednio
związanych z niepełnosprawnością), radzenia sobie
z frustracją i lękiem. Możliwość pozostawienia śladu tych
doświadczeń, podzielenia się nimi z innymi, poczucie
celowości i znaczenia – zwiększało motywację i mobilizację
do udziału.
W odniesieniu do Stowarzyszenia Otwarte Drzwi –
organizacji będącej autorem projektu – wiemy, że bez
poszukiwania i promowania nowych rozwiązań dla
efektywności działań merytorycznych, nie będziemy w stanie
w dłuższej perspektywie osiągać zakładanych celów
i realizować naszej misji. Potrzebujemy dzielić się dobrymi
praktykami i poddawać je publicznej ocenie – dzięki czemu
możemy udoskonalać nasze formy pracy, zmieniać te z nich,
które nie przynoszą wystarczających efektów, czy w końcu
znajdować inspirację do współtworzenia nowych idei
i pomysłów.
Ostatnia wymieniona grupa, tj. osoby zawodowo
związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością
jest najistotniejszym powodem, który przyświecał planom
opracowania i upowszechnienia poradnika opisującego
realizację projektu „Siła Woli”.
Praca z osobami z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza
z niepełnosprawnością intelektualną jest bardzo nisko
sytuowana w hierarchii społecznej. Dzieje się tak m.in. ze
względu na powszechne postrzeganie osób z tej grupy, jako
mniej wartościowych społecznie, a pracę z nimi, jako mało
ambitną. Nie pomaga również bardzo niskie wynagradzanie
za jej świadczenie stanowiące kolejny czynnik społecznie
deprecjonujący tą grupę zawodową. Kolejnym wyzwaniem
stojącym
przed instruktorami
terapii zajęciowej,
psychologami, pedagogami, asystentami, trenerami pracy czy
doradcami zawodowymi pracującymi z tą grupą osób jest
stosunkowo powolny, oparty na konieczności niejednokrotnie
żmudnego powtarzania proces nabywania kompetencji i
umiejętności przez te osoby - szczególnie w odniesieniu do

osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy innymi
przewlekłymi trudnościami o charakterze psychicznym.
I w końcu placówki terapeutyczne borykające się
z ustawicznymi problemami finansowo-kadrowymi nie
posiadają środków na inwestycję w tworzenie i rozwój
nowych metod i form pracy. Skutkuje to dużą stagnacją
działań, rutyną proponowanych aktywności, biernością,
poczuciem braku wiary specjalistów we własne działania,
wypaleniem zawodowym. Podczas kilkudziesięciu szkoleń
pracowników placówek rehabilitacyjnych dla osób
z ni e pe łn o s p ra w n o śc ia m i pr o w a dz o n y c h prz ez
Stowarzyszenie ich uczestnicy podkreślali, że bardzo
potrzebna jest możliwość poznawania, uczestniczenia,
a następnie implementowania we własnych środowiskach
innowacyjnych rozwiązań opracowywanych w innych
organizacjach oraz dzielenie się dobrymi praktykami w tym
zakresie.
Sądzimy, że w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi udaje się
nam przeciwdziałać powyżej opisanym zagrożeniom. Jest to
możliwe m.in. dzięki systemowi pracy z osobami
z niepełnosprawnościami
(szczególnie
intelektualną
i psychiczną), który podlega ciągłemu rozwojowi,
poszukiwaniu
innowacyjnych
rozwiązań,
stałemu
poddawaniu działań zespołowej refleksji, systematycznej
ewaluacji i superwizji. Zadajemy sobie trudne pytania, ciągle
poszukujemy
odpowiedzi
na
dylematy
moralne
i kontrowersyjne problemy. Rozstrzygamy wątpliwości
dotyczące relacji między działaniem respektującym tzw.
ogólnie przyjęte normatywy, a szacunkiem dla
indywidualności i różnorodności. Polem rozstrzygania tych
dylematów są Rady Programowe poszczególnych placówek
i Rada Superwizyjna. Pracownicy merytoryczni mają zarówno
warunki, jak i wsparcie w realizacji własnych pomysłów i idei,
uczestnicząc również w projektach wypracowywanych przez
Stowarzyszenie doświadczają efektywności działań.
Przykładem takiego projektu jest właśnie „Siła Woli”.
Mamy nadzieję, że dzięki upowszechnieniu rezultatów
projektu poprzez opisanie poszczególnych etapów jego
realizacji w poradniku, będziemy mieli wpływ na ograniczanie
wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.
Dajemy też szansę różnym grupom społecznym na
uzyskanie rzetelnej wiedzy o niepełnosprawności
intelektualnej, pozbycie się obciążających stereotypów wobec
osób nią dotkniętych, dostrzeżenie wartości społecznych,
które wnoszą oraz na zmianę negatywnych, ograniczających
nastawień. Poprzez podejmowanie działań znacząco
zwiększających poziom aktywności i pozycję społeczną tej
grupy osób stwarzamy szansę na większy poziom
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sprawiedliwości,
społeczeństwa.

1.2.

solidarności

i

integracji

naszego

Do kogo? – odbiorcy poradnika

Intencją autorów poradnika oraz wszystkich
realizatorów projektu jest zwrócenie uwagi osób zawodowo
zajmujących się wspieraniem i pracą z osobami
z niepełnosprawnościami – szczególnie z dorosłymi osobami
z niepełnosprawnością intelektualną – na potencjalne
możliwości tkwiące w partycypacji społecznej tych osób.
Jesteśmy przekonani, że inspiracja i realizacja działań
podobnego typu w szkołach specjalnych i integracyjnych,
placówkach rehabilitacyjnych, ośrodkach wsparcia – może
przyczynić się do realnej i korzystnej zmiany nastawień
samych osób z niepełnosprawnościami wobec własnych
możliwości oraz miejsca w społecznościach, jak również
postaw otoczenia społecznego wobec nich.

1.3.

Mamy również nadzieję, że dzięki opisaniu naszych
doświadczeń będziemy mieli szansę poznać osiągnięcia
innych organizacji w realizacji działań podobnego typu,
mogących stanowić dla nas cenną inspirację.
Myślimy, że równie istotne byłoby skierowanie
podobnej formy instruktażowej do samych osób
z niepełnosprawnością – tak, aby doświadczając osiągnięć
swoich kolegów mogły one inspirować się do działań
podobnego typu. Dlatego planujemy, aby kolejnym etapem
upowszechniania „Siły Woli” był materiał przygotowany dla
bezpośrednich realizatorów tych działań. Tymczasem niech
szczególnie rozdział 4 niniejszego poradnika oraz dołączony
film będzie inspiracją dla wszystkich adresatów.

O co w tym wszystkim chodzi?
– projekt „Siła Woli” i jego podstawowe założenia

Projekt „Siła Woli” jest działaniem o charakterze
edukacyjnym. Nadrzędnym jego celem jest zwiększenie
świadomości tematyki związanej z niepełnosprawnością
wśród różnych grup osób. Chodzi przede wszystkim
o dostarczenie konstruktywnych doświadczeń w kontakcie
z osobami z niepełnosprawnościami oraz rzetelnej wiedzy,
pozbawionej nierealistycznych wyobrażeń, stereotypów czy
uprzedzeń. Ideą projektu jest również zwiększanie zakresu
i jakości udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu
własnych społeczności lokalnych, rozwój ich kompetencji
oraz poprawa stopnia akceptacji i uznania ze strony
środowiska społecznego dla tej grupy osób.

UCZNIOWIE
RODZICE

STUDENCI

EDUKATORZY

osoby z niepełnosprawnością

Mając na uwadze powyższe cele zaplanowano
w ramach projektu wyjście naprzeciw potrzebom
dotyczącym różnych grup społecznych, w tym szczególnie:
 osób z niepełnosprawnościami, szczególnie
intelektualną (i towarzyszącym jej trudnościom
o charakterze psychicznym): w odniesieniu do tej grupy
dostrzegamy niebezpieczeństwo zaprzepaszczenia jej
potencjałów, które niedostatecznie wykorzystane
ulegają deterioracji. Część osób dzięki posiadanym
predyspozycjom, motywacji i aspiracjom rozwojowym po nierzadko długofalowej rehabilitacji osiąga sposób
funkcjonowania umożliwiający dzielenie się swoimi
kompetencjami i osiągnięciami oraz bycie modelem dla
innych osób, nie tylko z własnego środowiska. Brak jest
jednak płaszczyzny, na której te zasoby mogłyby zostać
wzmacniane i wykorzystane na rzecz pozostałych
członków społeczności.
 uczniów
szkół
masowych,
specjalnych
i integracyjnych: obserwujemy trudności dotyczące
rozumienia niepełnosprawności własnej lub kolegów
z klasy, co tworzy niekorzystne sytuacje społeczne
i rozwojowe, niejednokrotnie przyjmując wyłącznie
formy fasadowej integracji.
 rodziców uczniów w wieku szkolnym: widzimy
potrzebę wsparcia w przygotowywaniu swojego
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dziecka do radzenia sobie z niepełnosprawnością
własną, bądź kolegów z klasy.
studentów uczelni wyższych przygotowujących się do
pracy (szczególnie pomocowej i usługowej) - widoczny
jest bardzo niski poziom bezpośrednich doświadczeń
w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami, co
skutkuje szeregiem stereotypowych wyobrażeń,
niepokojów
czy
nieadekwatnych
postaw
utrudniających późniejszy kontakt i współpracę.

W ramach projektu dorosłe osoby z niepełnosprawnością
(głównie
intelektualną)
–
uczestnicy
projektów
rehabilitacyjnych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – były
przygotowywane do świadczenia działań edukacyjnych
wobec różnych grup społecznych, szczególnie opisanych
powyżej. Już na etapie realizacji projektu spotkaliśmy się
z zainteresowaniem innych, niż zakładane w projekcie grup
osób: m.in. pracodawców zatrudniających bądź planujących
zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

1.4.

Zdecydowaliśmy się wspólnie z edukatorami wyjść naprzeciw
tym potrzebom – aby sprawdzać wypracowane metody
i korzystnie zmieniać postawy w każdym możliwym aspekcie
życia społecznego.
Działania
projektowe
są
innowacyjnym
i perspektywicznym modelem partycypacji społecznej
wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem idei
rzecznictwa.
Podsumowując i odpowiadając na pytanie „o co
chodzi?” – odpowiadamy: o to, aby wprowadzać zmianę
w postawach różnych grup ludzi wobec osób
z niepełnosprawnością poprzez stwarzanie płaszczyzny do
bezpośredniej wymiany kontaktów i wspólnego działania –
najskuteczniej „pokonujących” ludzkie opory czy lęki.
Podkreślamy (na co będziemy zwracać uwagę w wielu
miejscach
tego
poradnika),
że
autentycznymi
i w maksymalnym możliwym stopniu samodzielnymi
realizatorami
tej
zmiany
są
same
osoby
z niepełnosprawnością, w większości intelektualną.

Kto to robi? – grupa realizatorów projektu –
osoby z niepełnosprawnościami

Bezpośrednimi realizatorami działań w ramach „Siły
Woli” – edukatorami społecznymi – są dorosłe osoby
z niepełnosprawnością, głównie intelektualną i innymi
trudnościami psychicznymi. Większość z nich to osoby już
korzystające ze wsparcia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
w jednym z ośrodków specjalistycznych. Przygotowanie się
do prowadzenia działań edukacyjnych na rzecz innych i ich
realizacja stały się świetną szansą na dalsze doskonalenie
własnych kompetencji oraz wartościową i efektywną
aktywność obywatelską tych osób.
Istnieje wiele społecznych stereotypów wokół
niepełnosprawności, szczególnie intelektualnej oraz realnych
trudności w relacjach z osobami nią dotkniętych. Są one na
ogół wynikiem braku rzeczywistej wiedzy innych grup
społecznych, zastępujących ją schematów oraz wynikających
z nich obaw przed kontaktem z tymi osobami. Dorosłe osoby
z niepełnosprawnością, a zwłaszcza intelektualną, są
najczęściej postrzegane jako społecznie bierne (czasem
wręcz bezużyteczne), wymagające wyłącznie wsparcia,
opieki i kontroli ze strony innych osób, czasem
nieprzewidywalne. Utrwala to niekorzystne nastawienia
społeczne wobec nich, potęguje wykluczające postawy.
Dodatkowo, wzmacnia również roszczeniowe postawy
samych osób z niepełnosprawnościami postrzegających się
wówczas jako nie posiadające wpływu na życie własne
i otoczenia społecznego – a więc nie podejmujące

odpowiedzialności za nie. Dotyczy to również środowiska
rodzinnego, bardzo często wciąż sytuującego swych
dorosłych już członków rodziny - w roli dziecka. Tego typu
wizerunek osób z niepełnosprawnościami blokuje możliwość
uruchomienia ich rzeczywistych potencjałów rozwojowych,
negatywnie oddziałuje na samoocenę tych osób, zakres ich
samodzielności i zaradności życiowej oraz zaufania do
własnych
kompetencji.
Skutkuje
systematycznym
wykluczaniem ich z kolejnych sfer życia społecznego. Brak
zaufania do siebie sprawia bowiem, że człowiek nie
podejmuje całego szeregu potencjalnie dostępnych
aktywności, które zapewniłyby mu niezależność życiową
i odpowiednie poczucie satysfakcji.
W naszych wszystkich działaniach – uwzględniając
projekt „Siła Woli” – kładziemy duży nacisk na budowanie
sprawczości osób z niepełnosprawnościami oraz
przeniesienie ich koncentracji z własnych problemów na
sprawy i potrzeby otoczenia społecznego. Nie negujemy, czy
nie zaprzeczamy obiektywnym trudnościom, jakie się wiążą
z niepełnosprawnością – ale staramy się pokazać osobom jej
doświadczającym jak radzić sobie z nimi, czy je akceptować,
a przede wszystkim pomagamy w dostrzeżeniu własnych
rzeczywistych potencjałów i zachęcamy do ich używania
i rozwijania.
Ed u ka to rz y
to
w
w i ęk sz o ś ci
o so by
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub
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funkcjonujące na tzw. „pograniczu normy intelektualnej”. Są
również wśród nich osoby z niepełnosprawnością
intelektualną
w
stopniu
umiarkowanym
i osoby
doświadczające innych problemów psychicznych. W trakcie

prowadzonych działań edukacyjnych dzielą się swoim
rozumieniem doświadczanej niepełnosprawności oraz jej
przeżywaniem.

2. Merytoryczne założenia oraz teoretyczne „zaplecze”

proponowanych działań
Projekt „Siła Woli” jest wynikiem wieloletnich
doświadczeń Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i stanowi kolejny
element
systematycznie
budowanej
koncepcji
podmiotowego i partycypacyjnego wspierania osób
z niepełnosprawnościami. Wychodzi ona zdecydowanie
poza ramy działań „na rzecz” czy „wobec” tych osób. Jest
innowacyjnym projektem integracji społecznej osób

2.1.

z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim budowania
konstruktywnych postaw środowiska wobec tej grupy osób
i jej możliwości.
Dlatego w tym rozdziale zamierzamy przybliżyć
dotychczasowe działania naszej organizacji, które
doprowadziły do rozpoczęcia realizacji „Siły Woli”.

Rozwój idei ruchu samopomocowego osób z niepełnosprawnościami
w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi od ponad 20 lat zajmuje
się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami. Aktualna
struktura i koncepcja merytoryczna systemu rehabilitacji
to wynik stopniowego „podążania za” potrzebami osób
z niepełnosprawnością i ich najbliższego środowiska, jak
również przewidywania i zapobiegania wystąpieniu
negatywnych zjawisk społecznych mogących zagrozić tym
osobom.
Wyspecjalizowaliśmy
się
w działaniach
adresowanych
do
młodych
dorosłych
osób
z niepełnosprawnością
intelektualną.
Poszukiwaliśmy
rozwiązań, które w sposób kompleksowy byłyby w stanie nie
tylko zaspokoić rzetelnie zdiagnozowane potrzeby tej grupy
osób,
ale
uwzględniałyby
jednocześnie
interes
ogólnospołeczny i nadążały za wyzwaniami współczesności
stawianymi przez rozwój cywilizacji.
Funkcjonujący w naszym kraju system rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością intelektualną jest niespójny,
opiera się w dużej mierze na działaniach rutynowych bądź
fragmentarycznych. Wydaje nam się, że w Stowarzyszeniu
Otwarte Drzwi zdołaliśmy uniknąć tych trudności, budując
kompleksowy i zintegrowany system wspierania tej grupy
osób, uzyskując stabilną i wysoką pozycję zarówno
w percepcji samych osób niepełnosprawnych, ich
najbliższych, jak również środowiska instytucjonalnego oraz
naukowego. Osiągnęliśmy ją dzięki ciągłym poszukiwaniom
innowacyjnych rozwiązań oraz stawianiu sobie wysokich
standardów moralnych i kompetencyjnych.

Aktualne doświadczenia naszej organizacji w rozwijaniu
działań
rehabilitacyjnych
w
środowisku
osób
z niepełnosprawnością intelektualną są wynikiem ewolucji
wiedzy, przekonań i nastawień specjalistów, wolontariuszy,
samych beneficjentów, przedstawicieli ich najbliższego
środowiska w toku podejmowania prób bardziej lub mniej
udanych – dotyczących efektywnych form rozwoju i wsparcia
tej grupy osób. Początkowo, jako profesjonaliści byliśmy
ekspertami, wiedzącymi najlepiej, czego potrzebują osoby
z niepełnosprawnością intelektualną. Jednak już wówczas
„świtało nam w głowie”, że nasze myślenie obarczone jest
wieloma schematami, wyznaczone przez trzymanie się skal,
poziomów i miar. W istocie więc skoncentrowane było
głównie na defektach, a nie na potencjałach osób
z niepełnosprawnością. Widzieliśmy przede wszystkim to, co
specyficzne, niewystarczająco dostrzegając zjawiska
powszechne – pozbawiając się możliwości prawdziwego
zrozumienia świata osób wspieranych poprzez analogię do
własnych
przeżyć
i
doświadczeń.
Osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, które rozpoczynały
współpracę z naszą organizacją przychodziły bowiem
zarówno z uniwersalnymi trudnościami życiowymi, jak
i specyficznymi potrzebami wynikającymi z ich dysfunkcji.
Prezentowały jednak na ogół bierność, poczucie niskiego
sytuowania się w hierarchii społecznej, brak zaufania do
własnych opinii i wyborów oraz oczekiwanie opieki
i decydowania w ich imieniu.
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Nie były to sprzyjające warunki do optymalizacji ich
potencjałów, a tym bardziej rozbudzania aspiracji
partnerskich – wymagających przekonania o realnym
wpływie na rzeczywistość. W wyniku ścierania się poglądów,
punktów widzenia, postaw i oczekiwań oraz różnych form ich
realizacji ukształtowała się koncepcja systemu wsparcia
tej grupy osób, którą w skrócie prezentujemy poniżej.
Zakłada ona maksymalnie podmiotowe traktowanie
tych osób jako partnerów procesu edukacji, terapii,
rehabilitacji. Obejmuje aktywny udział, budzenie świadomości
wpływu na własne życie oraz podejmowanie
współodpowiedzialności za jego jakość. Promuje znajomość
własnych praw i obowiązków, kładzie nacisk na możliwość
dokonywania wyborów, kształtowania refleksyjności nad
nimi oraz umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia za
nie konsekwencji.

OBOWIĄZKI
PRACA
Optymalizuje rozwój osób z niepełnosprawnością
intelektualną poprzez budowanie akceptacji własnej
osoby, świadomości wartości i niepowtarzalności każdego
człowieka. Tworzy warunki do odkrywania i uruchamiania
potencjałów. Jednocześnie dba o stopniową i bardzo
wrażliwą identyfikację tych osób z ich rzeczywistymi,
indywidualnymi ograniczeniami. Uczy szczerze rozmawiać
o niepełnosprawności intelektualnej – na czym polega, jakie
niesie za sobą ograniczenia oraz w jaki sposób można sobie z
nimi radzić. Pomaga osobie wspomaganej skoncentrować się
na rzeczywistych możliwościach i perspektywach oraz
uzyskać bardziej adekwatny poziom aspiracji życiowych
i ekspozycji społecznej.
U w z g l ęd n ia
p er s p ek ty w ę
os oby
z niepełnosprawnością – to jak ona postrzega
najistotniejsze potrzeby własne, jaką ma wizję satysfakcji
życiowej czy sposobu rozwiązania danego problemu
(oczywiście w zindywidualizowanym i optymalnym dla danej
osoby zakresie - zważywszy możliwość uświadamiania sobie
i wyrażania własnych potrzeb, w sytuacjach niezbędnych
posiłkując
się
„komunikacją
pośrednią”
poprzez
reprezentantów najbliższego środowiska).
Pomaga osobie niepełnosprawnej konfrontować się
z trudnościami
–
nie
tylko
związanymi
z niepełnosprawnością, ale również z uniwersalnymi,
wynikającymi z natury ludzkiej czy warunków życiowych. Nie
unikamy więc pytań o to, w jaki sposób człowiek

z niepełnosprawnością intelektualną radzi sobie ze swoimi
potrzebami, uczuciami, planami – ze swoją dorosłością – np.
seksualnością. Podejmujemy tematy tabu. Rozmawiamy
o bardzo
osobistych
i
intymnych
przeżyciach
i doświadczeniach – wyciągamy z nich wnioski i naukę na
dalsze życie. Wyobrażamy sobie przyszłość, konfrontujemy
się z lękami i niepokojami z nią związanymi, ale również
towarzyszymy im samym i członkom ich rodzin
w budowaniu perspektywicznej koncepcji życia. Jesteśmy
przekonani, że tylko w tak rozpoznanej rzeczywistości można
liczyć na partnerstwo osób z niepełnosprawnością
intelektualną w realizowaniu naszej - choćby najbardziej
słusznej koncepcji ich dorosłości.
Ponieważ powszechnie osoby z niepełnosprawnością
intelektualną od wczesnego dzieciństwa przyzwyczajane są
do spełniania oczekiwań otoczenia – do bycia „miłym
i grzecznym”, zgadzania się z dorosłymi – nie uczy się ich
dokonywania wyborów czy stawiania granic. Wychowywane
są tak, jakby nigdy nie miały stać się osobami dorosłymi.
Stanowią właściwie jedyną grupę społeczną, wobec której
nie różnicuje się przez kolejne etapy ich rozwoju sposobu
i form komunikowania się. Z uwagi na pokutujące stereotypy,
które przez wiele lat kształtowały wyobrażenia o tej grupie
jako o „wiecznych dzieciach”, pozwalamy sobie na mówienie
po imieniu nierzadko do kilkudziesięcioletniej osoby. To
utrwala w tych osobach poczucie niskiego sytuowania się
w hierarchii społecznej, brak zaufania do swoich opinii
i wyborów oraz oczekiwanie opieki i podejmowania decyzji
w ich imieniu. Aktualnie w naszych placówkach i projektach
stanowczo przestrzegamy dojrzałych, „antyinfantylnych”
form komunikacji interpersonalnej – adekwatnych do wieku
metrykalnego uczestników. Pozytywne efekty zauważamy
zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i terapeutycznym.
Właściwa forma komunikacji posłużyła utrwaleniu
autorytetu wynikającego z hierarchii, przestrzeganiu granic,
zwiększeniu dyscypliny pracy, wzrostowi dojrzałości
zachowań. Słuszna była nasza intuicja, że za „pozorną
fasadowością kryją się istotnie bardziej nasycone
znaczeniami treści – kiedy bowiem lokujemy i traktujemy
osobę z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z jej
wiekiem, ona sama zaczyna siebie w ten sposób postrzegać.
Konsekwentnie dążymy do zmiany tradycyjnego, nieco
roszczeniowego nastawienia osób niepełnosprawnych i ich
bliskiego
środowiska
na
zdecydowanie
bardziej
prospołeczne, akcentujące zarówno obowiązki, jak i prawa
– tylko wówczas bowiem człowiek może poczuć się autorem
własnego życia a nie jego rekwizytem. Jak najczęściej (jeżeli
tylko zasoby osoby z niepełnosprawnością na to pozwalają)
staramy się zadawać młodym ludziom, z którymi pracujemy
pytanie: co mogliby zrobić dla innych? – stwarzając im
warunki, aby poczuli się realnymi „sprawcami” rzeczywistości
społecznej.
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STOSUNEK DO ŚWIATA
ALTRUIZM
aktywność

EGOIZM
bierność

Elementem naszej koncepcji są odpowiednie relacje
z rodzinami
osób
wspomaganych.
Konsekwentnie
utwierdzamy ich w przekonaniu, że bezpośrednim
partnerem naszych działań jest ich niepełnosprawne
dziecko. Zakres tego partnerstwa jest dynamicznie
diagnozowany i zmieniany adekwatnie do bieżącego poziomu
sprawności i dojrzałości osoby niepełnosprawnej. Pomagamy
rodzinom wypracować zarówno racjonalny i adekwatny
zakres samodzielności, jak i koniecznego wsparcia dla ich
niepełnosprawnego dziecka. Inspirujemy do pokonywania
utrwalonych przyzwyczajeń czy schematów myślenia. Nie
tylko nie unikamy trudnych pytań z ich strony, ale je wręcz
prowokujemy – towarzysząc w konfrontacji z próbą
znalezienia odpowiedzi oraz motywując do koniecznych
zmian. Jednego jednak jesteśmy pewni – rodzice, z którymi
współpracujemy są przekonani, że nie pozostajemy obojętni
wobec
wszelkich
problemów
życiowych
ich
niepełnosprawnego dziecka.
Idea, która również wyznacza kierunek naszej pracy to
dążenie do autentycznej, naturalnej integracji, budowania
właściwego wizerunku osób z niepełnosprawnością
intelektualną
pozbawionego
pokutujących
mitów
i stereotypów, wspólne uczenie się tolerancji, otwartości na
drugiego człowieka, szacunku dla różnorodności. Nikogo nie
trzeba przekonywać, że ostatecznym sprawdzianem
skuteczności inkluzji społecznej - szczególnie osób
z niepełnosprawnością intelektualną jest przyjęcie ich do
najbliższego, lokalnego środowiska jako integralnego
i naturalnego elementu układu społecznego, tworzącego
warunki do korzystania z przynależnych każdemu
człowiekowi praw. Wspominaliśmy już o tym, że pracujemy
z naszymi uczestnikami nad zmianą punktu ciężkości w ich
nastawieniach wobec świata – z egoistycznego widzenia
głównie własnych potrzeb w kierunku altruistycznego
koncentrowania się również na interesach innych osób. Kiedy
to same osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(oczywiście przy umiejętnym, profesjonalnym wsparciu)
podejmują działania dla swojego najbliższego środowiska –
budują swoją samoocenę, poczucie własnego wpływu na

rzeczywistość, ale co równie ważne w sposób niezmiernie
skuteczny wpływają na kształtowanie korzystnych postaw
wobec nich samych..
Jesteśmy przekonani, że efektywność naszego
systemu wsparcia wynika nie tylko z jasności wypracowanej
koncepcji merytorycznej. Aby realizowane przez nas –
choćby najlepsze przedsięwzięcia mogły uzyskać realną moc
sprawczą, potrzebują ze strony osób je wspierających
samoświadomości, pasji, zaangażowania, plastyczności,
gotowości przekraczania granic, łamania stereotypów
i przyzwyczajeń, konfrontowania się z własnymi porażkami
i wątpliwościami,
a
nade
wszystko
optymizmu
terapeutycznego. Wiele wysiłku wkładamy w budowanie
odpowiedniej jakości zespołu terapeutycznego. Mając
bowiem świadomość wpływu komunikacji wewnątrz zespołu
na przebieg procesu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną dbamy o uczciwość we wzajemnych relacjach
i nazywaniu
problemów,
szacunek,
otwartość
i bezpośredniość w wyrażaniu własnych opinii, solidarność
(niezależnie od osobistego stosunku) wobec demokratycznie
podjętych decyzji. Mamy bowiem świadomość znaczenia
spójności i konsekwencji ze strony wszystkich członków
procesu terapeutycznego dla osiąganych efektów i ich
trwałości. Pilnujemy, aby nasze działania bezwzględnie
przestrzegały etyki zawodowej - szczególnie w sytuacjach,
gdy nasz osobisty stosunek do osoby czy sprawy może
wpływać na sposób realizacji zadań wynikających
z obowiązków zawodowych. Tworzymy zespoły bardzo
dynamiczne, dające poczucie wzajemnego wsparcia
niezależnie od popełnianych błędów i pomyłek, chociaż nie
przechodzimy nad nimi „do porządku” – niezależnie od
pozycji zajmowanej w hierarchii służbowej. Staramy się
jednak traktować je w sposób zawodowy a nie osobisty, jako
okazję do dyskusji, wypracowywania najlepszych rozwiązań,
czy zwyczajnie do ich nie popełniania. Identyfikujemy
i podkreślamy wartość różnorodności naszych osobowości
i predyspozycji traktując je jako wkład w globalny potencjał
będący już nie tylko sumą składników, ale zupełnie nową
jakością. To pozwala nam jako zespołom wykorzystywać
wszystkie talenty i minimalizować indywidualne defekty.
Inspirujemy się do refleksji nad dylematami moralnymi,
starając się odpowiadać na pytanie: „czy podejmowane
działania poprawią jakość życia i wpłyną na zwiększenie
satysfakcji danej osoby niepełnosprawnej?”, „jakie będą
konsekwencje zaniechania tych działań?” itp. Dokładamy
starań, aby jak najpełniej poznać i uwzględniać subiektywną
wizję osoby wspomaganej.
Obecnie przedstawiona koncepcja realizowana jest we
wszystkich placówkach w ramach struktury rehabilitacji
w naszej organizacji obejmującej: Środowiskowy Dom
Samopomocy typu A i B na Wilanowie, Ośrodek Dziennego
Pobytu i Rehabilitacji Społecznej na Ochocie, Warsztat Terapii
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Zajęciowej na Pradze Północ, Ośrodek Wsparcia „Partnerzy”
na Woli, Zakład Aktywności Zawodowej Galeria „Apteka
Sztuki” w Śródmieściu, Mieszkanie Chronione – Treningowe
na Ursynowie. Każdy z tych podmiotów posiada swoją
specyfikę i jest adresowany do różnych grup osób
uwzględniając ich możliwości, potrzeby, oczekiwania

2.2.

i aspiracje. Działalność wszystkich elementów jest ze sobą
zsynchronizowana,
dzięki
czemu
osoba
z niepełnosprawnością ma zapewnioną zindywidualizowaną
ofertę, szansę rozwoju i awansu społecznego oraz
dynamiczny zakres wsparcia uwzględniający efekty
rozwojowe oraz zdolności i aspiracje autonomiczne.

Dotychczasowe doświadczenia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
w inspirowaniu działań osób z niepełnosprawnościami na rzecz innych

W
oparciu
o
zaprezentowaną
koncepcję
poszukiwaliśmy i tworzyliśmy formy i metody pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, które
wzmacniałyby ich zaufanie do własnych możliwości,
budowały poczucie sprawczości, własnej wartości
i znaczenia, inspirowały do otwartości na nowe
doświadczenia – aby móc stopniowo przekazywać im część
kompetencji w działaniach na rzecz własnego środowiska
i innych grup społecznych. Tego typu możliwości stwarzają
bowiem doskonałe warunki do zaspokojenia potrzeb
i aspiracji wielu ludziom, a w przypadku osób

niepełnosprawnością intelektualną – które są we
współczesnym świecie sytuowane najniżej w hierarchii
społecznej – dostarczają bezcenne źródło rozwoju,
samorealizacji i awansu. Metody, oparte na rzeczywistej
partycypacji społecznej osób z tym rodzajem
niepełnosprawności, nie tylko korzystnie zmieniają
wizerunek własnej osoby, ale znacząco przełamują
negatywny stereotyp ich postrzegania społecznego, jako
biernych, wyłącznie wymagających wsparcia ze strony osób
drugich oraz niezdolnych do posiadania istotnego udziału w
życiu społecznym.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

BUDOWANIE POCZUCIA
SPRAWCZOŚCI

WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ
WARTOŚCI I ZNACZENIA

TWORZENIE WARUNKÓW
DO ZASPOKAJANIA POTRZEB
I ASPIRACJII

2.2.1. Klub Samopomocy „Sami dla Siebie”
Od samego początku istnienia naszych ośrodków
dążyliśmy do tworzenia w nich realnej samorządności,
z zakresem kompetencji dostosowanym do poziomu
sprawności uczestników – wiedzieliśmy bowiem o tkwiącej
w niej sile uruchamiającej rozwój. Wypracowanie dojrzałych
i adekwatnych form komunikacji oraz praca nad
samoświadomością
niepełnosprawnych
intelektualnie
uczestników ośrodków i projektów Stowarzyszenia,
stworzyły korzystną płaszczyznę do budowania partnerskich
relacji w realizacji zadań terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
organizacyjnych – autentycznej społeczności.

Początkowo działanie społeczności nie było
sformalizowane. Jej członkowie tworzyli pod kierunkiem
psychologa, swoistą grupę wsparcia, której pierwotnym
celem było wzajemne poznanie się, integracja zespołu,
ułatwienie
uczestnikom
adaptacji,
zrozumienie
obowiązujących reguł i zasad. Stopniowo spotkania
społeczności stały się jednym z najważniejszych
i systematycznych elementów pracy terapeutycznej
i organizacyjnej w charakterze dostosowanym do potrzeb
i możliwości beneficjentów poszczególnych placówek.
Wypracowaliśmy dwie formy pracy społeczności. Pierwsza
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o charakterze
edukacyjno-organizacyjnym
–
służy
nabywaniu wiedzy i umiejętności z różnych zakresów w tym
edukacji obywatelskiej, kształtowaniu postaw, nauce
demokratycznego podejmowania decyzji, inspirowaniu
przedsięwzięć, opiniowaniu propozycji organizacyjnych
i merytorycznych. Druga natomiast – terapeutyczna,
obejmuje proces wzajemnego wspierania, rozwijania nowych
form radzenia sobie z problemami, rozwiązywania
konfliktów, nabierania wglądu i kontroli w mechanizmy
własnego funkcjonowania, uczenia się nowych umiejętności,
modyfikacji niewłaściwych form zachowań. Wykorzystuje
siłę „lustra społecznego”, porównywania się, budzenia
motywacji do odpowiedzialnego rozwoju inspirowanego
przez procesy grupowe - takie jak identyfikacja czy
konformizm. Sądzimy, że społeczność zyskała w percepcji
uczestników tak znaczącą pozycję, ponieważ dla większości
z nich po raz pierwszy w życiu zaistniała naturalna
przestrzeń, na której mogli dokonywać własnych wyborów,
wypowiadać opinie na tematy, które dotychczas w ich
obecności były przemilczane, podejmować decyzje
i odpowiedzialność za nie.
Poszukiwania źródeł wzmacniania niezależności,
autonomii, samostanowienia osób z niepełnosprawnością
intelektualną doprowadziły nas do inspirowania działań
samopomocowych. Analizując nasze doświadczenia w pracy
z osobami przejawiającymi różnego typu dysfunkcje
zdrowotne czy społeczne doszliśmy do wniosku, że grupy
osób, u których deficyt obejmuje fragment funkcjonowania
(np. osoby z niepełnosprawnością ruchową czy któregoś ze
zmysłów),
przy
niezaburzonym
funkcjonowaniu
intelektualnym i społecznym, mogą z wysoką skutecznością
być zarówno inicjatorami, jak i realizatorami grup
samopomocowych. Szczególnie trudną pozycję, w tym
kontekście zajmują osoby z niepełnosprawnością
intelektualną – ich ewentualne działania samopomocowe
bez należytego wsparcia ulegają rozproszeniu, ponieważ
niezależnie od skuteczności procesu rehabilitacji, jaki przejdą,
nadal mają cechy mniejszej skuteczności i atrakcyjności
społecznej, również dla siebie samych. To dopiero
w odpowiednio zorganizowanej grupie mogą uzyskać
niezbędną siłę, tożsamość, poczucie mocy i przynależności,
aby jako jej pełnoprawni członkowie wejść w społeczeństwo.
Nasze doświadczenia zaprezentowane poniżej wskazują, że
samopomocowe działania osób z niepełnosprawnością
intelektualną mogą stanowić istotne narzędzie rozwoju
i rehabilitacji oraz pomost do prawdziwej inkluzji społecznej.
Formalnym pierwowzorem działań samopomocowych
zbudowanym w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi jest Klub
Samopomocy Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
„Sami dla Siebie” powstały w 2005 roku. W całej
społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną
skupionej wokół Stowarzyszenia wypromowano kampanię

wyborczą na Liderów Klubu. Głównymi, pierwotnymi
kryteriami delegowania do takiej funkcji był – wysoki status
socjometryczny w grupie, umiejętności osobiste i społeczne
takie jak: odpowiedzialność, umiejętność reprezentowania
siebie i innych, pewne wyjściowe zdolności komunikacyjne.
Ponieważ zależało nam bardzo na tym, aby utworzyć stabilny
i mocny trzon Grupy Liderów, w regulaminie wyborów
znalazł się zapis o potrzebie uzyskania, oprócz mandatu
społeczności, pozytywnej opinii ze strony Rady Programowej
placówki. Byliśmy świadomi, że w dużej mierze od zasobów
pierwszych Liderów Klubu zależeć będzie skuteczność
i powodzenie
tego
przedsięwzięcia.
Dlatego
też
w początkowym okresie większość grupy stanowiły osoby
z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia, dość
dobrym poziomem respektowania zasad i norm współżycia
w zespole, podstawowymi umiejętnościami osobistymi
i społecznymi, pewnym autorytetem wśród kolegów.
Pojedyncze osoby o słabszych możliwościach poznawczych,
które desygnowane były do funkcji członka Klubu, posiadały
dość dobre umiejętności komunikacyjne oraz minimalną
zdolność do zajmowania własnego stanowiska - w tym
okresie będąc raczej obserwatorami i asystentami Liderów
Klubu.
Zadania Liderów w początkowym okresie podzielone
były na dwie grupy: szkoleniową oraz organizacyjną.
Działalność szkoleniowa obejmowała warsztaty edukacyjne
z różnego zakresu, których zadaniem było dostarczenie
wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do
skutecznego i odpowiedzialnego realizowania działań na
rzecz własnego środowiska. Drugim, równoległym torem
pracy Grupy Liderów - skierowanym do swoich
niepełnosprawnych kolegów - było podejmowanie działań
organizujących życie społeczne, takich jak : wyjścia do kin,
teatrów, na wystawy, imprezy rekreacyjne, tematyczne
spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskoteki, konkursy
edukacyjne, literackie, artystyczne. Tą sferę działań wspierał
animator-organizator Klubu.
Bardzo ważną formą działań z tego zakresu,
stanowiącą kwintesencję sprawczości Liderów, były
przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego.
Niezwykle istotne przy tego typu działaniach jest zadbanie
o to, aby ostateczny kształt przedsięwzięcia przynosił wysoką
satysfakcję samym realizatorom, ale również korzystnie
wpływał na ich postrzeganie ze strony innych grup
społecznych.
Kolejnym obszarem aktywności członków Klubu –
posiadających najwyższe kompetencje oraz autorytet
w środowisku – była działalność doradcza. Do tej roli
Liderzy byli intensywnie przygotowywani przez pracowników
merytorycznych. Pierwsze doświadczenia w roli „paraekspertów” nabywali współuczestnicząc w wybranych
spotkaniach doradczych prowadzonych przez specjalistów.
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Drogowskazem, wyznaczającym zasady ich pracy stał się
Kodeks Etyczny Lidera. Uczyli się sztuki pomagania szczególnie tego, że nie polega ona na załatwianiu spraw za
kogoś, zdejmowaniu z niego odpowiedzialności, ale na
towarzyszeniu mu w procesie podejmowania decyzji
i wcielania jej w życie, dzieleniu się swoim doświadczeniem,
wiedzą, umiejętnościami. Ćwiczyli zdolności asertywne, na
praktycznych przykładach poznawali zasady negocjacji.
Podkreślano wagę dyskrecji, bezstronności i obiektywizmu.
Ta forma zajęć prowadzona była w formach aktywnych
przez psychologów. W trakcie spotkań grupowych mieliśmy
okazję obserwować umiejętności interpersonalne Liderów
oraz przebieg konstruktywnego procesu dzielenia się przez
nich swoją wiedzą, opiniami, odczuciami, doświadczeniami.
Stopniowo Liderzy samodzielnie rozpoczęli realizację
wybranych zadań doradczych wobec swoich kolegów.
Wyjazdowe formy rehabilitacji stworzyły Liderom
doradcom kolejne, nowe okoliczności i możliwości rozwoju
poprzez pomoc w świadczeniu wsparcia na rzecz słabiej
funkcjonujących uczestników, organizacji ich życia
zespołowego, pomocy członkom kadry. Wspomagali
indywidualnie osoby potrzebujące pomocy w czynnościach
samoobsługowych, podczas posiłków, w trakcie wycieczek.
Poprzez wspólne zamieszkanie i bycie mentorami dla swoich
kolegów korzystnie wpływali na ich postawy, mobilizację,
poziom aktywności. Organizowali dla członków społeczności
turnusowej przedsięwzięcia rozrywkowe, rekreacyjne,
edukacyjne. Byli prawdziwymi partnerami dla osób
z niepełnosprawnością, wolontariuszy i pracowników
merytorycznych.
Ostatecznie
poprzez
wieloletnie
działania
samopomocowe w Klubie „Sami dla Siebie” ukształtował się
hierarchiczny system awansu obejmujący status:
obserwatora, stażysty, lidera i lidera-doradcy. Dzięki
systematycznej samoocenie i superwizji (raz w roku
członkowie dokonywali oceny własnych kompetencji oraz
stopnia realizacji założonych planów, podlegali w tym samym
zakresie wzajemnej ocenie, jak również byli oceniani przez
członków Rad Programowych poszczególnych placówek)
wzrastał poziom krytycyzmu, zdolności do realnej oceny
własnych
zasobów,
umiejętności
przyjmowania
konstruktywnej krytyki, motywacji do doskonalenia się.

Od kilku lat Liderzy towarzyszą członkom kadry
w organizacji i realizacji szkoleń i staży specjalistów oraz
studentów. Większość z nich w chwili obecnej to osoby
pracujące, angażujące się w działania na rzecz własnego
dalszego rozwoju, swoich kolegów i innych grup społecznych.
Liderzy stali się swoistymi „ekspertami przez doświadczenie”,
których punkt widzenia, samoświadomość i wiedza są
bezcennymi elementami procesu praktycznej edukacji
przyszłych i obecnych specjalistów.
Już ponad 6 lat członkowie Grupy Liderów prowadzą
systematyczne (raz w tygodniu) zajęcia klubowe dla osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
z
placówek
Stowarzyszenia. Początkowo wspierani przez pracowników
w chwili obecnej działają samodzielnie. Należy podkreślić, że
ta forma zajęć cieszy się dużym zainteresowaniem
i najliczniejszą frekwencją. Korzystają z niej zarówno aktualni
uczestnicy placówek jak i absolwenci – dzięki tym
aktywnościom utrzymują wartościowe więzi, poczucie
przynależności i korzystają z wartościowej dalszej oferty
rozwojowej.
Dla
większości
członków
niepełnosprawnej
społeczności naszego Stowarzyszenia, możliwość awansu do
Grupy Liderów stała się wyznacznikiem ich statusu
społecznego. „Być Liderem” zaczęło oznaczać „być kimś
znaczącym” nie tylko w oczach samych osób
z niepełnosprawnością intelektualną, ale również dużej
części terapeutów i rodziców. Stało się to czynnikiem
motywującym do pracy nad sobą, pokonywania kolejnych
ograniczeń i trudności.
Zyski z działalności Klubu „Sami dla Siebie”, co najmniej
w tym samym stopniu, co Liderzy, czerpią ich
niepełnosprawni koledzy, specjaliści pracujący z nimi, jak
również inne grupy społeczne.
Obserwując efektywność działań Liderów oraz
wspierając ich w zmieniającej się rzeczywistości (kolejne
osoby podejmujące zatrudnienie, zmiana struktury i liczby
ośrodków Stowarzyszenia) wspólnie myśleliśmy nad innymi
sposobami
wykorzystania
potencjału
osób
z niepełnosprawnościami.
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2.2.2. Od „Samych dla Siebie” do „Sami dla Innych” –
wolontariat osób z niepełnosprawnością intelektualną
Ewolucja działalności Klubu Samopomocy prowadziła
kolejno poprzez działania Liderów na rzecz własnego
rozwoju i dla środowiska rówieśniczego – do aktywności
skoncentrowanej na innych grupach społecznych.
W 2012 roku, w projekcie "W słabości siła" osoby
z niepełnosprawnością intelektualną po raz pierwszy były
przygotowywane i świadczyły pomoc wolontariacką
osobom starszym oraz potrzebujących pomocy ze względu
na stan zdrowia. Bezpośrednim celem projektu było
poszukiwanie innowacyjnych metod wzmacniających
poczucie
samostanowienia
i
autonomii
osób
z niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami
psychicznymi, ich aktywizacja społeczna, zwiększanie
zakresu udziału w życiu własnych społeczności lokalnych
oraz poziomu akceptacji społecznej i uznania w środowisku.
Wykorzystaliśmy największy potencjał tkwiący w osobach
z niepełnosprawnością intelektualną – wysoki poziom
empatii, wrażliwości, otwartości i łatwości nawiązywania
kontaktów jak również umiejętność wykonywania szeregu
prostych czynności życiowych – który przyniósł korzyści im
samym jak również seniorom. Osoby starsze objęte
projektem znajdowały się najczęściej w trudnej kondycji
życiowej ze względu na osamotnienie, poczucie utraty sensu
życia,
pogarszający
się
stan
zdrowia,
czasem
niepełnosprawność. Ich aktywność ograniczała się wyłącznie
do własnego domu i ewentualnie sporadycznych kontaktów
rodzinnych.
Przyszli wolontariusze przez kilka miesięcy byli
przygotowywani na warsztatach psychoedukacyjnych
obejmujących: podstawowe zasady świadczenia wsparcia,
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz najważniejsze informacje
o specyfice wieku podeszłego. W bezpośrednie działania
wolontariackie zaangażowali się najbardziej zmotywowani
i doświadczeni Liderzy.
Podczas wizyt u osób starszych wolontariuszom
początkowo towarzyszył asystent - doradca wspomagający
w nawiązaniu kontaktu i ustaleniu kontraktu. W razie
potrzeby był on obecny w kolejnych wizytach, aż wspólnie
z seniorem i wolontariuszem uznali, że jest on przygotowany
do samodzielnego świadczenia pomocy. Asystent-doradca
był odpowiedzialny za koordynowanie wizyt u osób
starszych, bieżące konsultacje w zakresie pojawiających się
trudności i wyzwań oraz zgłaszanie spraw niezbędnych do
omówienia na spotkania grupy wsparcia. Te ostatnie były
stałym elementem projektu i miały na celu systematyczne
podsumowywanie czynionych doświadczeń, dzielenie się
wrażeniami,
wątpliwościami,
uzyskiwanie
wsparcia

w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z pełnionej
roli.
Rolą wolontariuszy było dotrzymywanie towarzystwa
seniorom, motywowanie do aktywności, nadawanie poczucia
sensu ich życia i perspektyw, pomoc w realizacji życiowych
potrzeb, tj.: dotarcie do lekarza i realizacja recept, czynności
porządkowe, wsparcie w opiece nad zwierzętami, zakup
niezbędnych produktów, przygotowanie prostych posiłków
lub ich dostarczenie z punktu gastronomicznego. Seniorzy
z kolei posiadając ogromny potencjał wiedzy i doświadczenia,
mogli
służyć
inspirująco
dla
rozwoju
osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Nawiązane w ramach
projektu kontakty i zbudowane więzi pomiędzy tymi dwiema
grupami osób zagrożonymi społeczną marginalizacją oraz
uruchomienie procesu wzajemnego świadczenia pomocy
i wsparcia stanowi naszym zdaniem doskonały sposób na
budowanie integracji oraz międzypokoleniowej solidarności
społecznej – zwłaszcza w środowisku lokalnym. Może być
również wartościowym uzupełnieniem instytucjonalnego
systemu pomocy społecznej. „Wolontariat daje mi poczucie
takie, że jestem ważny, taki trochę wyjątkowy. Swoją przygodę
z wolontariatem zacząłem po trafieniu do Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi . Wolontariat jest dla mnie “zamazaniem”
moich własnych defektów i trudności które muszę
pokonywać każdego dnia, a zarazem jest to dla mnie jak
pokolorowanie czyjegoś świata, świata pani Danusi seniorki
która jest chora na Parkinsona” mówił pan Marek - jeden

z Liderów, uczestników projektu. Z kolei Pani Dorota,
instruktorka pracowni Ośrodka „Partnerzy” tak wspomina tą
relację: „Przypominam sobie takie zdjęcie wykonane w czasie
trwania projektu "W słabości siła", Pani Danusia siedzi
w łóżku, telefonuje a obok, w pewnej odległości siedzi Marek,
który po prostu jest, nic nie mówi, jedynie przypatruje się.
Widać, że towarzyszy, że czeka na to kiedy będzie mógł coś
dla niej zrobić. To piękne zdjęcie pokazuje jak wielką
wartością dla osoby samotnej może być człowiek
towarzyszący w samotności. "Po prostu być" to wydaje się
bardzo mało, ale dla Pani Danusi unieruchomionej w
czterech ścianach to bardzo dużo, to przedłużenie jej
wolności pomimo ograniczeń fizycznych. Obecność Marka to
zaproszenie świata do domu Pani Danusi, podczas gdy świat
coraz bardziej odwraca się od niej plecami. Dzięki Markowi
Pani Danusia jest nadal wśród nas”.

Projekt „W słabości siła” formalnie trwał niespełna rok,
natomiast część zbudowanych relacji przetrwała do chwili
obecnej, przekształcając się w naturalne więzi służące obu
grupom. Realizacja projektu pozwoliła nam przetestować
efektywność
działań
wolontariackich
osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
jako
źródła
uruchamiania ich rozwojowego potencjału, zgodnie z ideą
empowermentu.
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Działalność Klubu Samopomocy i Grupy Liderów,
doświadczenia projektu W słabości Siła stały się inspiracją
aktywnych działań lokalnych uczestników i pracowników
Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej na
Ochocie, istniejącego od 2002 roku. Dzięki niezwykle
sprzyjającemu klimatowi dla działań społecznych,
tworzonemu przez tamtejsze władze samorządowe – od
początku istnienia placówki współorganizowaliśmy – we
współpracy z innymi lokalnymi podmiotami Dzień Sąsiada,
Dzień Otwarty Ochockich Placówek, Dzień Sportu czy Piknik
Szczęśliwicki. Uczestnicy Ośrodka przygotowywali się i pełnili
rolę rzeczywistych gospodarzy tych uroczystości,
współodpowiedzialnych za promocję, przygotowanie
poczęstunku, bezpośrednie przyjmowanie gości.
W 2011 roku powstał projekt „Ochotnik”, którego
celem było poszukiwanie i testowanie metod
rehabilitacyjnych
wzmacniających
zasoby
osób
z niepełnosprawnością intelektualną i zwiększających
poziom ich partycypacji społecznej. Kolejnymi - zmiana
niekorzystnych stereotypów wobec tej grupy osób
i ukształtowanie właściwej postawy wobec ich społecznych
możliwości. Z Dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
zawarliśmy porozumienie o pracy wolontariackiej osób
z niepełnosprawnością intelektualną na rzecz klientów OPS.
Cykl spotkań z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej –
służył poznaniu zasad i charakteru działalności pomocowej
prowadzonej przez tę instytucję, ogólnej charakterystyki
klientów Ośrodka oraz świadczonych form pomocy.
Na pierwszym etapie projektu odbywały się warsztaty
i zajęcia doskonalące kompetencje i umiejętności osób
z niepełnosprawnością intelektualną korzystne z punktu
widzenia pracy wolontariackiej na rzecz osób starszych:
warsztaty praktyczne z zakresu treningu ekonomicznego,
topografii Dzielnicy Ochota (ze szczególnym uwzględnieniem
punktów usługowych i handlowych) oraz psychoedukacyjne
obejmujące umiejętność świadczenia pomocy (celem tych
ostatnich poza przygotowaniem do świadczenia wsparcia
osobom starszym było budowanie przekonania, że udzielanie
pomocy jest jednocześnie doskonałą okazją do osiągania
znaczących korzyści własnych) oraz tematykę dotyczącą
osób starszych.
Po pierwszym etapie realizacji wyłoniono kilkoro
uczestników, zakwalifikowanych do pomocy starszym
mieszkańcom Dzielnicy w realizacji codziennych spraw
życiowych tj. dotrzymywanie towarzystwa, drobne zakupy,

wyprowadzenie psa na spacer, prace porządkowe. Przez cały
okres trwania projektu osoby świadczące pomoc seniorom
wspierani i monitorowani byli przez asystenta. Stopniowo,
w zależności od konkretnego uczestnika i osoby
wspomaganej oraz rozwoju relacji - rola asystenta była
modyfikowana, tak aby ostatecznie ograniczyć ją do
niezbędnego, bezpiecznego minimum.
Podsumowaniem projektu była impreza promująca
jego ideę i podsumowująca realizację w formie prezentacji
multimedialnej, fotograficznej, bezpośrednich wypowiedzi
beneficjentów projektu z udziałem seniorów, pracowników
Ośrodka i OPS, przedstawicieli władz samorządowych
Dzielnicy. Kolejne edycje „Ochotnika” obejmowały
zróżnicowane formy wzmacniania identyfikacji uczestników
Ośrodka ze społecznością lokalną i kształtowania szacunku
dla ich aktywności społecznej. W kolejnym roku podejmowali
oni wsparcie dla osób z głębszą niepełnosprawnością
sprzężoną, w zaprzyjaźnionej dzielnicowej placówce:
uczestniczyli w pracach pomocniczych, obsługowo –
porządkowych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
Ostatnia z edycji, realizowana w bieżącym roku
„Ochotnik VI. Spotkajmy się…” obejmuje wspólne działania
seniorów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną:
warsztaty rękodzielnicze, spotkania kulinarne, historyczne,
rekreacyjne. Stwarzają one warunki sprzyjające wymianie
doświadczeń, budowaniu wzajemnego zaufania i rozwijaniu
umiejętności
społecznych.
Sprzyjają
rozmowom,
swobodnemu dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami
życiowymi, dostarczają bardzo korzystnych pod względem
psychologicznym warunków do nawiązywania relacji. Istnieje
doskonała możliwość dzielenia się przez seniorów najbardziej
wartościowymi, bo zabarwionych osobisto - emocjonalnym
przeżyciem aspektami historii podczas zwiedzania Dzielnicy,
wspólnych obchodów świąt państwowych i narodowych,
warsztatów tworzenia symboli związanych z Warszawą. Przy
okazji realizowania spotkań rekreacyjnych do kawiarni,
teatru, kina, muzeum kształtuje się poczucie przynależności
społecznej, zwłaszcza w wymiarze lokalnym. Ponieważ
osoby z niepełnosprawnością uczą się prawie wyłącznie
poprzez realne doświadczanie rzeczywistości, a ich postawy
najefektywniej kształtują się w bezpośrednim kontakcie
z przedmiotem poznania - działania objęte projektem
umożliwiają bardzo efektywną edukację oraz są wspaniałą
okazją do pogłębiania wzajemnych relacji i integracji
międzypokoleniowej.
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2.3.

Partnerstwo w działaniach – „Nic o nas bez nas”

Od
początku
funkcjonowania
placówek
rehabilitacyjnych
w Stowarzyszeniu
Otwarte
Drzwi
współpracujemy z uczelniami wyższymi w zakresie
kształcenia studentów – w tym szczególnie w wymiarze
praktycznym (praktyki, staże, wizyty studyjne – zwłaszcza
studentów
zagranicznych
z
całego
świata).
Współuczestniczymy w realizacji projektów badawczych,
organizacji seminariów i konferencji. Okres ostatnich 3 lat to
również aktywny udział pracowników merytorycznych –
psychologów, doradców zawodowych, trenerów pracy na
uczelniach. Prowadzą oni wykłady, ćwiczenia i warsztaty ze
studentami. Przez wiele lat realizowaliśmy również szkolenia
dla specjalistów w zakresie innowacyjnych projektów
związanych m.in. z tematyką rozwoju psychoseksualnego,
profilaktyką
uzależnień
czy
inspiracją
ruchów
samopomocowych wśród osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Stanowi to dla nas dodatkową motywację do
zwiększonego wysiłku merytorycznego, poszukiwania
nowych i atrakcyjnych form edukacji i rehabilitacji i co równie
bardzo ważne – zapewnia profesjonalną superwizję.
Wszystkie wymienione zadania już od wielu lat
realizowane są z bezpośrednim udziałem osób
z niepełnosprawnościami. Uczestniczą oni zarówno w
części prowadzonych przez specjalistów warsztatów jako
aktywni słuchacze i komentatorzy - weryfikując
wiarygodność przekazywanych treści, współprowadzą część
zajęć warsztatowych (biorąc udział razem ze
studentami/specjalistami w ćwiczeniach prowadzonych
metodami aktywnymi). Aby zapewnić odpowiedni poziom
przygotowania uczestników analizujemy wspólnie z nimi
wybrane treści będące przedmiotem planowanego szkolenia.
Dyskutujemy o formach, które mają być zastosowane i ich
celowości. Unikamy jednak ścisłego reżyserowania spotkań
w części udziału osób z niepełnosprawnością, aby nie

pozbawić ich naturalnej gotowości do dzielenia się własnymi
doświadczeniami, przeżyciami i subiektywną oceną, a osób
uczestniczących w szkoleniu nie pozbawić wartości tkwiącej
w autentyzmie zachodzącego procesu. W spotkaniach
uczestniczą wyłącznie te osoby z niepełnosprawnością, które
samorzutnie zgłoszą taką gotowość oraz w ocenie zespołu
posiadają wystarczające kompetencje komunikacyjne. Opinie
zbierane przez nas po odbytych szkoleniach w formie
anonimowych ankiet ewaluacyjnych wskazują, że jednym
z najbardziej cenionych i znaczących elementów szkolenia –
zwłaszcza w kontekście przekonań, nastawień i oczekiwań
wobec możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną
– są bezpośrednie spotkania z nimi samymi.
Nasi uczestnicy są również partnerami przy organizacji
konferencji zarówno prowadzonych przez nas, jak i inne
podmioty. Pełnią zadania organizacyjne, są odpowiedzialni za
różne aspekty przedsięwzięcia. Zaobserwowaliśmy, że ten
rodzaj
partycypacji
umożliwiany
osobom
z niepełnosprawnością intelektualną wpływa znacząco na ich
poczucie atrakcyjności i lepsze sytuowanie się w hierarchii
społecznej, mobilizuje do dbałości o wizerunek zewnętrzny
i sposób autoprezentacji publicznej, dodaje pewności siebie,
stymuluje kompetencje komunikacyjne. Prowadzony w ten
sposób proces rehabilitacji sprawia, że część osób osiąga
wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają im na
aktywny udział w najbardziej wymagających i ambitnych
formach aktywności społecznej dotyczącej spraw ich
samych. Aktywnie uczestniczą wspólnie z profesjonalistami
w wystąpieniach w trakcie spotkań z politykami na różnych
szczeblach np. w Sejmie, Radzie Miasta, Komisji Dialogu
Społecznego pełniąc funkcje self-adwokackie.

2.4. Rola osób z niepełnosprawnościami jako edukatorów społecznych –
założenia projektu „Siła Woli”
Powyżej opisane doświadczenia dobitnie pokazały, że
włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną
w działania edukacyjne czy w zakresie kształtowania postaw
społecznych – są nie tylko możliwe, ale przede wszystkim
potrzebne i efektywne.
Inspiracją dla projektu „Siła Woli” były doświadczenia
zaprezentowanych działań samopomocowych w środowisku
osób z niepełnosprawnością intelektualną , wolontariat na

rzecz innych oraz włączanie się w działania edukacyjne
i promocyjne wobec różnych grup odbiorców.
Głównym celem projektu, było głównie zwiększanie
świadomości tematyki związanej z niepełnosprawnością
jak również zwiększenie zakresu udziału osób
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społeczności
lokalnych, rozwój ich kompetencji i zwiększanie stopnia
akceptacji tej grupy osób ze strony środowiska.
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Rolą osób z niepełnosprawnościami, jako edukatorów
społecznych
było
przede
wszystkim
takie
współuczestnictwo w realizowanych na rzecz różnych grup
społecznych działaniach edukacyjnych, aby budować
wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako
naturalnych partnerów rzeczywistości społecznej. Oczywiście
– nie każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną
będzie potrafiła i mogła odnaleźć się w takiej roli. Jednak na
pewno nie jest tak (o czym przekonana jest znaczna
większość naszego społeczeństwa), że osoby z tym
rodzajem niepełnosprawności nie są w stanie osiągnąć
kompetencji pozwalających im wypowiadać się we własnym
imieniu oraz przekazywać wiedzy na temat siebie samych,
własnych potrzeb, możliwości i osiągnięć czy charakteru
trudności doświadczanych z tytułu niepełnosprawności.
W większości działań, projektów kierowanych wobec
osób z niepełnosprawnością intelektualną - osoby te
występują w roli podmiotu oddziaływań tzw. beneficjenta,
uczestnika, ucznia. W projekcie „Siła Woli” osoba
z niepełnosprawnością
jest
przygotowywana
do
przejmowania kompetencji współrealizatora, eksperta
„od siebie samego”. To znacząca zmiana w postrzeganiu roli
osób z niepełnosprawnościami w życiu wielu środowisk
niosąca za sobą potężny walor rehabilitacyjny
i ogólnospołeczny.
W „Sile Woli” osoba z niepełnosprawnością występuje
w wielu rolach – głównie jako praktykant-stażysta, ekspertedukator, współrealizator działań „Zróbmy to razem”.

ROLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PRAKTYKANT
- STAŻYSTA

WSPÓŁREALIZATOR

EKSPER
– EDUKATOR

Rola praktykanta-stażysty. Po zakończeniu udziału
w szeregu warsztatach służących nabywaniu umiejętności
i trenowaniu kompetencji niezbędnych do pełnienia roli
edukatora, każda z osób z niepełnosprawnością sprawdzała
swoje możliwości podczas tzw. próbek szkoleniowych,
w trakcie których miała za zadanie bezpośrednio prowadzić
proces edukacji - taka praktyka dawała szansę na testowanie
swoich możliwości w realnych sytuacjach społecznych.
Odbywało się to zarówno w strukturach Stowarzyszenia
(w ramach zajęć dla kolegów – uczestników Ośrodków), jak

i poza Stowarzyszeniem (np. podczas spotkań z uczestnikami
wizyty studyjnej, czy pracodawcami).
Rola
eksperta-edukatora.
Bezpośrednio
po
warsztatach edukacyjnych oraz próbkach szkoleniowych
osoby, które pozytywnie zweryfikowały swoje możliwości
i podjęły się roli edukatora – współprowadziły ze specjalistą
działania edukacyjne z zakresu tematyki niepełnosprawności
oraz dzieliły się własnym doświadczeniem dotyczącym życia
z niepełnosprawnością z różnymi grupami społecznymi
(uczniami szkół, studentami, rodzicami uczniów szkół,
pracodawcami). W trakcie tych spotkań osoba
z niepełnosprawnością pełniła rolę eksperta-edukatora, czyli
kogoś, kto „zna się na sprawie”, przekazuje wiedzę,
doświadczenia, informacje.
Rola współrealizatora działań „Zróbmy to razem”.
Wychodząc z założenia, że jedną z najlepszych form
umożliwiających naukę, zdobywanie doświadczeń, a przede
wszystkim zmianę postaw jest bezpośrednie działanie –
elementem projektu uczyniliśmy wspólne aktywności
edukatorów i różnych grup odbiorców. Istotą tych aktywności
był kontakt przez działanie, wspólną aktywność gdzie
zacierają się granice, role i funkcje jakie pełnią poszczególne
osoby, a na pierwszy plan wysuwa się doświadczanie relacji,
udział w osiąganiu wspólnych celów. Jak się okazało –
pomimo, że był to jeden z najtrudniejszych do realizacji pod
względem logistycznym aspektów projektu, to przynosił on
znaczące korzyści wszystkim biorącym w nich udział.
Biorąc pod uwagę opisane powyżej role, w jakich
występowały poszczególne osoby z niepełnosprawnością,
chcielibyśmy zaprezentować rezultaty, które dzięki nim
udało się osiągnąć. Możliwość dostarczenia uczniom,
rodzicom, studentom, pracodawcom - szansy na
doświadczenie współpracy z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną w atrakcyjnych i dobrze zorganizowanych
warunkach pozwoliła zrealizować następujące funkcje:
prewencyjne, w zakresie modelowania zachowań i postaw,
edukacyjne i w końcu związane z budowaniem nadziei i wiary
w przyszłość.
WZBUDZANIE NADZIEI

PREWENCYJNA

FUNKCJE/
CELE
„SIŁY WOLI”

MODELUJĄCA

EDUKACYJNA
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Funkcja prewencyjna była realizowana w dwóch
aspektach.
Obejmowała
dostarczanie
uczniom
z niepełnosprawnością wiedzy i informacji, o tym, że nikt nie
ma prawa naruszać ich praw, że posiadają pełne prawo –
a nawet obowiązek wobec siebie do ochrony przed ich
naruszaniem oraz gdzie i w jaki sposób mogą pomocy
poszukiwać. Z drugiej strony natomiast – funkcja ta dotyczyła
uświadamiania różnym grupom społecznym m.in. uczniom
z tzw. „szkół masowych” ich wpływu na jakość życia osób
z niepełnosprawnościami, z którymi się spotykają.
Wartościowe, oparte na szacunku, bezpieczne doświadczanie
inności i różnorodności okazuje się bardzo skutecznym
narzędziem budowania naturalnych relacji, „rozbrajania
mitów,
uprzedzeń,
stereotypów”,
jak
również
przeciwdziałania przemocy.
Wartości, jakie udało nam się osiągnąć dzięki realizacji
tej funkcji mają dwojaki charakter. Dostarczenie wiedzy
i pozytywnych doświadczeń przedstawicielom różnych grup
społecznych wpływało - jak sami podkreślali - na zmianę
negatywnych wyobrażeń na temat osób doświadczających
niepełnosprawności intelektualnej. Miały one również wpływ
na ograniczenie postawy, którą w Stowarzyszeniu nazywamy
„życzliwością graniczącą z obłudą” – dla określenia pozornej
fasadowej akceptacji - „oficjalnej życzliwości” wobec osób
z niepełnosprawnością, pod którą nie kryją się autentyczne
odczucia, zachowania, treści. Postawa ta charakteryzuje się
traktowaniem osoby z niepełnosprawnością intelektualną
ulgowo, przecenianiem jej osiągnięć (czasem graniczącym
z kłamstwem), nieujawnianiem swoich opinii i sądów
w obawie przed zranieniem tej osoby, bądź negatywną oceną
społeczną. Postawa ta w znacznej mierze jest efektem braku
wystarczająco skutecznych pomysłów na budowanie
solidarności społecznej, naturalnego szacunku wobec
różnorodności i godności istoty ludzkiej. Bywa też wynikiem
dobrych intencji i przesłanek wielu ludzi i instytucji,
promujących wiedzę o potrzebie szanowania praw osób
z niepełnosprawnościami, która to jednak bez odpowiednio
zorganizowanych
bezpośrednich
i
wartościowych
doświadczeń nie mogą stać się czynnikiem kształtującym czy
zmieniającym postawy. Należy ponadto podkreślić, że efekty
sytuacji, w której przyjmuje się powierzchowną postawę
bezwzględnej akceptacji bywają szkodliwe dla wszystkich
tworząc „nieco wirtualną rzeczywistość społeczną”. Z jednej
strony pozwala ona budować osobie z niepełnosprawnością
fałszywe wyobrażenia na własny temat, a więc utrudnia
kształtowanie tożsamości, z drugiej – tworzy nierealistyczne
oczekiwania sprawiające, że kiedy jest ona konfrontowana
z rzeczywistością przeżywa wiele cierpienia i zawodu.
Sądzimy również, że taka „powierzchownie słuszna
moralnie” postawa, może być nieuświadamianą przyczyną
części negatywnych odczuć, nastawień i zachowań ze strony
przedstawicieli różnych grup społecznych wobec osób

z niepełnosprawnością. Reasumując należy podkreślić, że
dzięki przedstawionym działaniom mają szansę zaistnieć
i budować się naturalne i uczciwe relacje społeczne
stanowiące trwałe podstawy integracji, jak również
prewencję przemocy i dyskryminacji wobec osób
z niepełnosprawnościami - szczególnie w środowisku
szkolnym.
Funkcja modelowania zachowań i postaw
realizowała się w projekcie dzięki temu, że edukatorami
społecznymi w bezpośrednich spotkaniach z różnymi
grupami odbiorców (uczniami, studentami, rodzicami,
pracodawcami) były osoby, które pomimo swojej
niepełnosprawności, uzyskały kompetencje i umiejętności,
powszechnie zasługujące na uznanie i szacunek.
Doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością
intelektualną, która potrafi uznać swoje trudności
(szczególnie w sferze poznawczej), która pomimo
problemów w zakresie przekazywania informacji potrafi
mówić o swoich doświadczeniach, która w końcu jest chętna
do kontaktu i wymiany doświadczeń – ma duży wpływ na
zachowania i postawy odbiorców działań edukacyjnych.
Obserwowaliśmy to szczególnie wyraźnie w kontakcie
edukatorów z uczniami oraz pracodawcami.
Funkcja edukacyjna wydaje się najbardziej
„oczywista” i przewidywalna. W trakcie spotkań z uczniami,
ich rodzicami, studentami, czy pracodawcami edukatorzy
przekazywali wiedzę dotyczącą niepełnosprawności i jej
wpływu na ich życie, mówili o swoich potrzebach
i oczekiwaniach wynikających z życia z niepełnosprawnością,
ale przede wszystkim opowiadali o własnych osiągnięciach
i sukcesach „pomimo” czy wręcz „na przekór”
niepełnosprawności. Pokazywali jak duże znaczenie ma dla
nich bycie członkiem ogólnej społeczności. Funkcja
edukacyjna okazała się szczególnie istotna w odniesieniu do
studentów.
I w końcu funkcja związana z budowaniem nadziei
i wiary w przyszłość realizowała się szczególnie
w kontekście spotkań edukatorów z rodzicami uczniów
z niepełnosprawnościami.
Doświadczenie
kontaktu
z młodymi dorosłymi ludźmi z niepełnosprawnością, którzy
osiągają względnie duży poziom samoświadomości, poczucia
własnej wartości, samodzielności i niezależności oraz potrafią
zadbać o własne bezpieczeństwo – miało duży wpływ na
budzenie nadziei rodziców odnośnie przyszłości ich własnych
dzieci z niepełnosprawnością.
Jednocześnie okazało się, że ten aspekt miał również
znaczącą wartość dla uczniów z niepełnosprawnością.
Dostarczenie pozytywnego wzorca dorosłej osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, która pracuje, rozwija
się, bierze udział w społecznie istotnych wydarzeniach –
wpływało na rozbudzanie aspiracji i ambicji tych osób oraz
nadziei na własną konstruktywną przyszłość.
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CZĘŚĆ DRUGA

JAK TO ROBIĆ?, CZYLI
PROJEKT SIŁA WOLI “KROK
PO KROKU”
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3.

Informacje dotyczące realizacji projektu „Siła Woli” – jak
wspierać osoby z niepełnosprawnościami w efektywnym
funkcjonowaniu w roli edukatorów społecznych

3.1.

Promocja – nadawanie znaczenia
sprzyjającego kontekstu społecznego

Działania promocyjne – w przypadku projektu „Siła
Woli” miały duże znaczenie tak dla późniejszego poziomu
zaangażowania i motywacji samych potencjalnych
edukatorów, jak również odbiorców ich działań. Można je
podzielić na dwie grupy: skierowane bezpośrednio do osób
z ni ep e łn os p r a w n oś ci a mi ( u cz e s t ni k ó w dz ia ła ń
edukacyjnych przygotowujących do pełnienia roli edukatora
społecznego) oraz adresowane do poszczególnych grup
docelowych (odbiorców działań edukatorów).
Narzędzia służące do promocji projektu to ulotki,
plakaty oraz informacje przekazywane poprzez media
społecznościowe i strony internetowe. Opracowane zostało
logo projektu oraz jego wizualna oprawa, co ułatwiało
i zwiększało poziom identyfikacji z jego zadaniami.
Wśród specyficznych działań promocyjnych
skierowanych
do
środowiska
osób
z niepełnosprawnościami wymienić należy:
 spotkania informacyjne w ośrodkach prowadzonych
przez Stowarzyszenie, m.in. podczas sesji społeczności –
przy tej okazji nadawano również znaczenie działaniom
na rzecz innych, podkreślano wartość angażowania się
i podejmowania wysiłku, przekazywano informacje
i prezentowano dotychczas podejmowane aktywności
podobnego typu oraz ich efekty;
 indywidualne
spotkania
informacyjne
z koordynatorem projektu – skierowane były
szczególnie do tych osób z niepełnosprawnościami, które
- chociaż prezentują szereg istotnych kompetencji
i zasobów - nie znajdują w sobie wystarczającej
motywacji czy wiary, żeby zaangażować się bez
dodatkowej zachęty;
 prezentacja założeń projektu i zasad rekrutacji
uczestników podczas Rad Programowych ośrodków
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, tak, aby każdy
z pracowników
organizacji
rozumiał
działania
projektowe, wiedział, jaka będzie przewidywana rola
edukatorów, mógł zasugerować czy zaopiniować udział

działaniom

oraz

tworzenie

poszczególnych osób – miało to szczególne znaczenie,
ponieważ członkowie Rad Programowych posiadają
wszechstronną wiedzę o uczestnikach a ich opinie mają
dla nich dużą wartość;
 bezpośredni kontakt tzw. pracowników kluczowych
z potencjalnymi kandydatami do projektu; pracownicy
kluczowi to rola pełniona przez poszczególnych
pracowników merytorycznych ośrodków Stowarzyszenia
wobec konkretnych osób z niepełnosprawnościami;
zapewnia indywidualny, spersonalizowany kontakt
pomiędzy daną osobą a specjalistą z różnych dziedzin;
bezpośrednia relacja i ścisła współpraca pomiędzy
pra co w n ik iem
k l u cz o w ym
a
osobą
z niepełnosprawnością sprawia, że pracownicy ci byli
dodatkowym kanałem komunikacji i motywacji wobec
tych osób z niepełnosprawnościami, które wydawały się
dobrymi kandydatami do udziału w projekcie, a same
z różnych powodów nie zgłosiły własnego udziału.
Wśród działań promocyjnych kierowanych wobec
różnych grup społecznych, które miały być odbiorcą
„usług” edukatorów, najistotniejszym i najbardziej istotnym
działaniem były bezpośrednie spotkania z przedstawicielami
szkół i uczelni służące zachęceniu do udziału w projekcie.
Planując działania promocyjne oraz analizując sposoby
zapewnienia ich skuteczności mieliśmy też świadomość, że
elementy wizualne i materiały promocyjne mogą sprzyjać
budowaniu atrakcyjności projektu, identyfikacji z nim.
Dlatego postanowiliśmy zainwestować również w materiały
typu: T-shirty z logo projektu, teczki, notatniki i długopisy dla
edukatorów i odbiorców działań. Nadawało to projektowi
„formalnego profesjonalizmu” i na wstępnym etapie
dodatkowo zachęcało odbiorców do udziału. Wskazujemy na
pewną wartość motywacyjną tych wstępnych działań,
ponieważ jak dowiodło nasze doświadczenie, kiedy już doszło
do kontaktu edukatorów z różnych grupami odbiorców – te
techniczne elementy promocyjne przestawały mieć
znaczenie.
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3.2.

Rekrutacja przyszłych edukatorów – kluczowe czynniki, jak zachęcać,
jak budować motywację

Proces
rekrutacji
i
wyboru
osób
z niepełnosprawnościami, które mają przygotowywać się do
pełnienia roli edukatorów jest kluczowy z punktu widzenia
realizacji zadań podobnego typu – gdzie aktywność
i współodpowiedzialność za zadania przejmują same te
osoby.
Bardzo istotnym założeniem projektu był fakt
włączenia w niego głównie osób z niepełnosprawnościami,
które miały już uprzednie doświadczenie we współpracy ze
Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. Założenie to wynikało
z następujących przyczyn. Po pierwsze, kandydaci do udziału
w projekcie powinni spełniać szereg wymogów, prezentować
określone predyspozycje. Żeby móc to ocenić trzeba mieć
bieżący kontakt z tymi osobami, historię współpracy z nimi,
świadomość ich dotychczasowej ścieżki rozwojowej. Dlatego
rekomendujemy prowadzenie podobnych działań w ramach
istniejących ośrodków czy placówek edukacyjnych lub/i
rehabilitacyjnych, w których zadania tego typu stać się mogą
elementem kompleksowego planu wsparcia i innowacyjnym
narzędziem terapeutycznym i rozwojowym. Po drugie udział
w projekcie ma dla osób z niepełnosprawnościami być
szansą na włączenie się w działania obywatelskie na rzecz
innych oraz rozszerzenie zakresu aktywności społecznej.
Trudno o taką aktywność prorozwojową, kiedy nie jest się
osadzonym w jakimś kontekście społecznym: pracy
zawodowej, ośrodku rehabilitacyjnym itp.
W projekcie „Siła Woli” proces rekrutacji i kwalifikacji
został podzielony na dwa etapy. W pierwszym dokonano
wyboru osób, które miały zostać objęte działaniami
edukacyjnymi i przygotowującymi do pełnienia roli
edukatora. W drugim etapie spośród osób uczestniczących
w działaniach dokonywano wyboru osób, które tę rolę
w konkretnej sytuacji społecznej miały pełnić.
Na pierwszym etapie wyboru kandydatów
dokonywano poprzez analizę zgłoszeń i spotkania
indywidualne osobami, które:
 same zgłosiły chęć udziału po otrzymaniu informacji na
Sesjach Społeczności bądź z ulotek informacyjnych
projektu;
 zostały zgłoszone (po wyrażeniu zgody) przez swoich
kolegów/koleżanki;
 zostały zgłoszone (po wyrażeniu zgody) przez członków
Rady Programowej lub/i swojego pracownika
kluczowego.

Wyżej wymienione osoby uczestniczyły w spotkaniu
z koordynatorem projektu. Podczas spotkania dostarczano
kandydatowi/kandydatce
szczegółowych
informacji
dotyczących: projektu (jego założeń i celów), wymagań
i niezbędnego zaangażowania (szczególnie czasowego),
omawiano oczekiwania i motywację do udziału.
Na drugim etapie, kiedy dokonywano wyboru osób,
które miały pełnić rolę edukatora w poszczególnych
działaniach projektowych brano pod uwagę:
 deklarowaną
gotowość
samej
osoby
z niepełnosprawnością (były osoby, które pomimo
udziału w edukacyjnych działaniach przygotowujących
na etapie zgłaszania do poszczególnych aktywności –
ostatecznie nie decydowały się na wzięcie udziału
w dalszych działaniach);
 rodzaj grupy docelowej, do której kierowane były
poszczególne działania (choć czynnik ten okazał się
zdecydowanie mniej znaczący niż początkowo
zakładaliśmy);
 wynik tzw. „próbek szkoleniowych”, gdzie poszczególne
osoby
z
niepełnosprawnością
w
warunkach
bezpiecznych i znanych sobie testowały swoje zdolności
autoprezentacyjne i interpersonalne;
 wzajemną ocenę poszczególnych uczestników projektu;
 opinię trenerów, którzy realizowali działania edukacyjne
dla osób z niepełnosprawnościami.
Dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektu
„Siła Woli” oraz zadań podobnego typu pozwalają na
dokonanie analizy czynników wpływających na poziom
aktywności, zaangażowana i satysfakcji z udziału
w projekcie. Czynniki podzieliliśmy na dwie grupy.
W pierwszej z nich znajdują się te, które sprzyjają udziałowi
w zadaniach tego typu, w drugiej takie, które ten udział
utrudniają, czy wręcz znacząco ograniczają.

POZIOM AKTYWNOŚCI,
ZAANGAŻOWANIA I SATYSFAKCJI
Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

CZYNNIKI
SPRZYJAJĄCE

CZYNNIKI
ZMIENNE

CZYNNIKI
UTRUDNIAJĄ
CE

Projekt „Siła Woli” realizowany był w okresie maj – grudzień 2016 przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

| 26

Wśród czynników sprzyjających wymienić należy:
 wcześniejszy,
efektywny
udział
osoby
z niepełnosprawnością w działaniach na rzecz innych
(wolontariat, udział w spotkaniach ze studentami,
angażowanie się w życie ośrodka itp.);
 posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością
kontaktów społecznych wychodzących poza rodzinę
i placówkę/ośrodek;
 ponadprzeciętny poziom ambicji i aspiracji – chęć
rozwoju i nauki, w tym gotowość do przyjmowania
konstruktywnych (w tym również krytycznych)
informacji dotyczących własnych zachowań;
 dostrzeganie wartości i nadawanie znaczenia relacjom
z innymi ludźmi nie tylko na powierzchownym poziomie;
 dotychczasowa wysoka pozycja socjometryczna w grupie
odniesienia – choć jeśli ten czynnik występuje jako jedyny
musimy sobie zadać pytanie, z czego ta pozycja wynika;
mamy doświadczenie pokazujące, że czasem jest to
skutkiem negatywnych, destrukcyjnych działań danej
osoby, a z różnych - nie zawsze uświadamianych powodów atrakcyjnych dla pozostałych beneficjentów.
Dlatego należy szczegółowo rozważyć ten czynnik i jego
potencjalny wpływ;
 świadomość (choćby w podstawowym zakresie) własnej
niepełnosprawności i ograniczeń z niej wynikających –
ten element wraz z wiedzą na temat własnych zasobów
i słabszych stron jest niezwykle ważny; jednocześnie
tematyka ta jest znaczącym elementem działań
edukacyjnych, przygotowujących do pełnienia roli
edukatora.
Wśród czynników utrudniających znalazły się m.in.:
 znacznego stopnia trudności w kontroli emocji
(szczególnie występowanie zachowań agresywnych) –
biorąc pod uwagę grupy docelowe należy szczególnie
zadbać o to, aby edukatorzy nie powielali stereotypów
czy negatywnych wyobrażeń na temat osoby
z niepełnosprawnością; oczywiście w działaniach
edukatorów można, a wręcz należy uwzględniać aspekt
dotyczący kontroli emocji i ewentualności różnych
trudnych zachowań (w tym agresji) – jednak sami
edukatorzy nie powinni mieć trudności w tym aspekcie;
 konfliktowość – w działaniach edukacyjnych, w tym
szczególnie dotyczących obszaru zmiany postaw mogą i
będą pojawiać się sytuacje trudne, nieporozumienia,
różnica zdań, tendencja edukatora do „stawiania na
swoim”, do dążenia do przekonania do swoich racji bez
względu na okoliczności – cecha ta będzie złym
predyktorem możliwości efektywnej współpracy
i realizacji założonych działań;
 nadmiernie rozwinięty indywidualizm – trudności we
współpracy w grupie: proponowane działania zakładają
bardzo wysoki poziom aktywności grupowych – tak na

poziomie działań edukacyjnych przygotowujących do
pełnienia roli edukatora, jak i na późniejszym etapie
realizacji zadań wobec różnych grup docelowych; osoba,
która zdecydowanie preferuje pracę indywidualną, do
tego stopnia, że ma trudności w byciu członkiem grupy,
może negatywnie wpływać na energię grupy
i efektywność jej działań; nie oznacza to, że takie
predyspozycje są czymś negatywnym, ale w działaniach
opisanych w niniejszym poradniku raczej niekorzystnie
rokują dla powodzenia projektu;
 zawodowe
etatowe
zaangażowanie
osoby
z niepełnosprawnością: jest to czynnik wielowymiarowy
i z pewnością nadanie mu negatywnego znaczenia może
być mylnie rozumiane; z jednej strony fakt aktywności
zawodowej osoby z niepełnosprawnością planującej
pełnienie funkcji edukatora ma z reguły pozytywny
wpływ – czynnik ten z reguły będzie utrudniać
zaangażowanie, a wręcz czasem uniemożliwiać udział w
projekcie tego typu, gdzie wymagana jest duża
dyspozycyjność i elastyczność; dlatego też nie oznacza to,
że osoba z niepełnosprawnością pracująca w pełnym
wymiarze nie może wziąć udziału w projekcie tego typu,
jednak należy z nią szczegółowo omówić oczekiwania
czasowe dotyczące jej zaangażowania; było to dla nas
duże wyzwanie w projekcie, bo takie osoby są z reguły
szczególnie predestynowane do tego typu działań ze
względu na posiadanie już szerszego doświadczenia
społecznego;
 doświadczenia w podejmowaniu się zadań i szybkim
z nich rezygnowaniu;
 niska frekwencja udziału w dotychczas realizowanych
zadaniach.
Powyższa lista – będąca wynikiem naszych
doświadczeń – wyraźnie wskazuje, że tylko wpływ niektórych
z tych czynników można przewidzieć i ocenić na etapie
rekrutacji uczestników projektu.
W obu grupach opisanych wyżej czynników umieścić
można
te,
które
są
bezpośrednio
związane
z niepełnosprawnością intelektualną. Celowo więc
odnosimy się do tego dopiero w tym miejscu uwzględniając
pewną specyfikę niepełnosprawności intelektualnej. Choć
poradnik ten ma na celu przede wszystkim zachęcenie do
realizacji przez osoby z niepełnosprawnościami działań
edukacyjnych na rzecz różnych grup społecznych – mamy
świadomość, że należy tę specyfikę uwzględnić inspirując
i wspierając działania podobnego typu. Z jednej strony
bowiem szczególne skupianie się na niej może zniechęcać
czy uniemożliwiać podobne działania, z drugiej jednak –
całkowite zlekceważenie jej wpływu może mieć odwrotne do
planowanych, czy wręcz negatywne skutki.
Specyfika
niepełnosprawności
intelektualnej
w przeciwieństwie do innych rodzajów trudności

Projekt „Siła Woli” realizowany był w okresie maj – grudzień 2016 przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

| 27

rozwojowych polega na tym, że obniżona sprawność dotyczy
większości sfer funkcjonowania człowieka. Sprawia to, że
osoby nią dotknięte natrafiają na utrudnienia w realizacji
wielu potrzeb i ważnych zadań życiowych. Często towarzyszy
im niepewność własnej atrakcyjności społecznej, trudności w
określeniu tożsamości czy odnalezieniu się w grupie,
odczuwają napięcie emocjonalne – zwłaszcza w nowych
sytuacjach.
Przyjrzyjmy się niektórym czynnikom mogącym mieć
znaczenie, z jednej strony dla uświadomienia sobie roli
działań
edukacyjnych
przygotowujących
osoby
z niepełnosprawnością intelektualną do pełnienia roli
edukatorów, z drugiej zaś dla organizacji procesu działań
wobec różnych grup społecznych. Czynniki te podzielić
można na poznawcze oraz emocjonalno-osobowościowe.
Wśród czynników poznawczych wymienić należy:
 słaba zdolność uogólniania i generalizowania – dlatego
tak ważne jest, aby zarówno na etapie działań
przygotowujących, jak i bezpośrednio przy planowaniu
działań wobec różnych grup społecznych zachęcać
edukatorów do odwoływania się do ich bezpośrednich
doświadczeń życiowych;
 słaby poziom myślenia przyczynowo-skutkowego,
wymaga od specjalistów prowadzących działania
przygotowujące przyszłych edukatorów społecznych
kładzenia nacisku na zależność pomiędzy zachowaniem
danej osoby a jego wpływem na innych oraz skutkami
tych zachowań;
 nabywanie wiedzy i kształtowanie nawyków
czynnościowych poprzez wielokrotne powtarzanie
wymaga takiego skonstruowania warunków pracy
i wspólnych działań, aby edukatorzy mogli wielokrotnie
testować siebie i swoje kompetencje w różnych
sytuacjach społecznych – dlatego m.in. tak ważny jest
element próbek szkoleniowych zanim edukatorzy zetkną
się z realną sytuacją współprowadzenia działań na rzecz
innych;
 obniżone rozumienie sytuacji społecznych powoduje
ko n ie cz no ś ć pr z e t re no w a nia z o so ba m i
z niepełnosprawnością maksymalnie zróżnicowanych
(potencjalnie możliwych) zdarzeń, stworzenia okazji do
symulacyjnego ich przeżycia oraz realnych sytuacji,
w których następuje ostateczna weryfikacja stopnia
nabycia umiejętności; dlatego projekt przewiduje
zarówno nabywanie umiejętności w trakcie warsztatów
edukacyjnych, testowanie ich w bezpiecznych warunkach
podczas
próbek
szkoleniowych,
prowadzenia
bezpośrednich działań przy wsparciu oraz możliwości
omówienia i przeanalizowania doświadczeń po ich
przeprowadzeniu.

Wśród
czynników
emocjonalno-osobowościowych
wymienić można:
 obniżoną odporność systemu nerwowego oraz
dominację procesów pobudzania nad hamowaniem, co
może
sp rz yja ć
w y s t ęp o w a n iu
u
osób
z niepełnosprawnością intelektualną większej liczby
zachowań impulsywnych; analiza myślowa towarzysząca
temu procesowi może jednocześnie być opóźniona
w stosunku do reakcji – dlatego w prowadzonych
działaniach tak ważna jest praca nad świadomością
własnych reakcji, sygnałami ostrzegającymi i sposobem
reagowania w sytuacji wystąpienia napięcia czy sytuacji
trudnej; z tego też powodu zaplanowana jest obecność
trenera – w większości sytuacji kontaktu edukatorów
społecznych z odbiorcami szkolenia po to, aby udzielić
wsparcia w przypadku zaistniałej potrzeby.
 nadmierną ufność, szczególne dążenie do akceptacji
(w związku z deprywacją potrzeb w tej sferze) oraz słabą
siła w relacjach interpersonalnych – ta skłonność może
powodować nadmierną otwartość, tendencję do
odsłaniania się, co może narażać na śmieszność czy
odrzucenie;
 wykreowane przez wychowanie rodzinne i środowiskowe
przekonanie u osób z niepełnosprawnością intelektualną,
że bycie posłusznym, podporządkowanym i uległym to
miara dobrego przystosowania – taka postawa może
prowadzić do naśladowania negatywnych wzorców oraz
osłabiać umiejętność odmawiania;
 trudności w rozeznaniu się we własnych emocjach mogą
powodować
nieadekwatne
reakcje,
zwłaszcza
w sytuacjach niezrozumiałych czy stresowych.
Warto mieć świadomość potencjalnego wpływu
powyższej „specyfiki”, aby jak najlepiej dobrać grupę
edukatorów, przygotować ją na tego typu zagrożenia
i wyposażyć w optymalny sposób radzenia sobie w różnych
trudnych sytuacjach. W końcu, żeby samemu być na nie
przygotowanym i mieć „awaryjne rozwiązania”. Nie należy
jednak pod żadnym pozorem pozwolić „pesymizmowi
pedagogicznemu” zniechęcić nas do podejmowania
innowacyjnych działań mogących podnieść jakość życia
części osób z niepełnosprawnością intelektualną a nam
dostarczyć satysfakcji zawodowej. Jesteśmy przekonani, że
to właśnie optymizm i dostrzeganie zasobów osób
z niepełnosprawnościami oraz ich uniwersalnych, a nie tylko
specyficznych możliwości jest kluczowy dla powodzenia tego
typu działań.
W tym miejscu chcielibyśmy się również odnieść do
metod budowania motywacji i identyfikacji edukatorów
z ich rolą – wykorzystywanych zresztą powszechnie w pracy
z większością grup społecznych, przed którymi stoją do
wykonania ważne zadania.
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I tak w trakcie realizacji projektu oraz działań podobnego
typu sięgamy po następujące narządzania motywowania
i zachęcania do aktywności przyszłych edukatorów
społecznych:
 nadawanie znaczenia – statusu udziałowi w projekcie
i angażowaniu się na rzecz innych: na każdym etapie
realizacji projektu podkreślamy, że jest on ważny nie
tylko dla samych osób uczestniczących, ale dla całego
środowiska osób z niepełnosprawnościami; pokazujemy,
że inwestowanie swojego czasu i energii w działania na
rzecz innych jest wartością; podkreślamy, że biorą udział
w przedsięwzięciu wysoko sytuowanym społecznie;
 podkreślanie możliwości rozwoju osobistego
i podnoszenia kwalifikacji: ten sposób ma szczególne
znaczenie w przypadku osób, które dążą do zdobywania
nowych doświadczeń, które we wcześniejszych
działaniach wykazywały się ambicją, motywacją
i wytrwałością w dążeniu do nowych osiągnięć;
 doświadczenie „awansu” społecznego – osoby
z niepełnosprawnościami, które przekraczają barierę
pomiędzy „beneficjentem” a współrealizatorem ważnych
działań społecznych doświadczyć mogą satysfakcji
z „awansu” w hierarchii społecznej, zarówno we
własnych oczach, oczach kolegów i koleżanek,
specjalistów pracujących w obszarze edukacji
i rehabilitacji, członków swoich rodzin i w końcu innych
grup społecznych - ma to ogromne znaczenie dla
budowania poczucia własnej wartości opartego na
osiągnięciach;
 „uznawanie” osiągnięć i dostęp do informacji
zwrotnych – podkreślanie osiągnięć podczas spotkań w
ośrodkach, informowanie o kolejnych podejmowanych
działaniach, stwarzanie okazji do publicznego dzielenia
się doświadczeniami w szerszym gronie;
 poczucie bezpieczeństwa – ten aspekt, jako czynnik
motywacyjny może dziwić, jednak doświadczenie
pokazuje, że obniżenie lęku związanego z ekspozycją







społeczną poprzez stworzenie bezpiecznej, pełnej
podmiotowości atmosfery, przynależność do wspólnoty
mającej szczególne posłannictwo – jest możliwe
i zachęca do brania udziału w tego typu
przedsięwzięciach;
pokazywanie wpływu i sprawczości – osoby
z niepełnosprawnością intelektualną często pozbawiane
są możliwości i okazji do wpływania na rzeczywistość,
zwłaszcza tą z tzw. „wyższej półki” – czyli dotyczącą
innych grup społecznych; dzięki działaniom na rzecz
innych często po raz pierwszy doświadczają siebie w roli
kogoś będącego „ekspertem” czy oferującego pomoc
innym – a nie tak jak zazwyczaj, jako przedmiotu
oddziaływań czy wsparcia ze strony innych osób;
budowanie poczucia wspólnoty – integrowanie grupy
wokół zadania, bycie częścią zespołu realizującego
wspólny cel ma mocne działanie mobilizujące. W trakcie
realizacji projektu dbaliśmy o to, żeby przyszli edukatorzy
i osoby przygotowujące się do tej roli mieli poczucie bycia
częścią większej całości, która ma realny wpływ na
choćby najmniejszą zmianę społeczną.
korzyści własne – to w końcu ostatni, ale nie bez
znaczenia aspekt motywujący edukatorów społecznych
do podejmowania wysiłków w ramach projektu.
Uświadamianie zysków osobistych - w kontekście całej
populacji osób z niepełnosprawnością intelektualną osiąganych poprzez korzystne zmiany postaw różnych
grup społecznych - to czynnik nie tylko ukazujący
własne korzyści, ale nadający pewnej misyjności tym
działaniom.
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3.3.

Rekrutacja szkół i instytucji do udziału w projekcie

Początkowym założeniem projektu „Siła Woli” było zaangażowanie w charakterze odbiorców działań edukatorów
trzech grup społecznych: uczniów, rodziców osób w wieku szkolnym, studentów.

?

UCZNIOWIE

?
PRACODAWCY

LEKARZE

EDUKATORZY

RODZICE

STUDENCI

?

PRZEDSTAWICIELE
ADMINISTRACJI

. W pierwszej grupie uwzględniliśmy udział uczniów
szkół specjalnych, integracyjnych i masowych z terenu
Warszawy i okolic. Planowaliśmy objąć działaniem zarówno
uczniów doświadczających niepełnosprawności, jak i ich
kolegów. Uczniowie korzystali ze spotkań edukacyjnowarsztatowych poświęconych tematyce niepełnosprawności,
uniwersalizmowi ludzkich potrzeb i przeżyć, wzajemnym
ograniczeniom w komunikacji, możliwościom, planowaniu
działań z uwzględnieniem swoich mocnych i słabych stron,
wzmacnianiu
świadomości
znaczenia
kontaktów
interpersonalnych dla jakości życia. Naszym założeniem było
wchodzenie z projektem do placówek edukacyjnych
i prowadzenie działań z udziałem konkretnej klasy, uczniów
mających ze sobą codzienny kontakt. Rekrutacja tej grupy
odbywała się poprzez kontakt z placówkami edukacyjnymi
z terenu Warszawy i okolic.
Wybór tej grupy wynikał z doświadczeń
Stowarzyszenia w kontakcie z dorosłymi osobami
z niepełnosprawnościami – absolwentami różnego typu
szkół, którzy z reguły trafiają do nas po etapie edukacji
(masowej, integracyjnej lub specjalnej). Wskazywali oni, że
dość często pozostawieni byli „samym sobie” jeśli chodzi
o radzenie sobie z własną niepełnosprawnością, rozumienie
jej i to, czy i w jaki sposób będzie przekładała się na ich życie.
Nawet w tych szkołach, w których bardzo mocno inwestuje
się w proces integracji pomiędzy uczniami z i bez

?

zdiagnozowanej
niepełnosprawności
–
uczniowie
„przyuczani” są
do tzw. bezwzględnej akceptacji i tolerancji, co de facto działa
podobnie jak temat „tabu”. Sprawia, że uczniowie
doświadczający niepełnosprawności czują niejednokrotnie
nieautentyczność realnych postaw i nastawień kolegów
wobec siebie, swoich potrzeb i możliwości. Natomiast
pozostali
uczniowie
uczący
się
z
uczniami
z niepełnosprawnością przyzwyczajani są do postawy
„bezrefleksyjnie życzliwej”, która często rodzi wyrażaną nie
wprost agresję i brak naturalnej integracji. Uczestnicy
placówek Stowarzyszenia dzielą się z nami nierzadko
traumatycznymi doświadczeniami z okresu szkolnego,
pozostawiającymi trwały ślad w ich psychice. W procesie
prowadzonej przez nas rehabilitacji nabywają kompetencje
dotyczące świadomości swoich mocnych i słabych stron,
uczą są konieczności zrównywania własnych praw
i obowiązków, jako elementu niezbędnego do bycia
pełnoprawną częścią społeczności (szkolnej, lokalnej,
zawodowej). Dzieje się to jednak zdecydowanie za późno,
przez co w ich doświadczeniu życiowym wiele jest poczucia
nieakceptacji, wykluczenia, niezrozumienia. Mamy podstawy
sądzić, że działania w ramach projektu przyczynią się do
budowania warunków i atmosfery szkolnej sprzyjającej
rozwojowi wzajemnej akceptacji, budowaniu relacji
społecznych opartych na rzeczywistych potencjałach osób
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z niepełnosprawnościami i ich znaczeniu dla jakości całej
społeczności szkolnej uznającej i szanującej wartość
różnorodności.
Druga planowana grupa odbiorców to rodzice uczniów
w wieku szkolnym, zarówno Ci, których dzieci doświadczają
niepełnosprawności, jak i Ci, których dzieci mają kolegów
i koleżanki z niepełnosprawnościami. Rodzice dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnościami borykają się
z niepewnością dotyczącą tego w jaki sposób wspierać rozwój
osobowy i społeczny swoich dzieci. Mierzą się często
z wyborem pomiędzy znaczeniem inwestycji w rozwój
poznawczy i osiągnięcia szkolne, a uznawaniem za
priorytetowe - kompetencji emocjonalnych i społecznych
swoich dzieci. Mają też niejasność co do tego, czy i w jaki
sposób stawiać wymagania i egzekwować wymagania od
swoich
dzieci.
Kontakt
z
dorosłymi
osobami
z niepełnosprawnością radzącymi sobie dobrze z wymogami
życia i posiadającymi ustabilizowaną pozycję i satysfakcję
życiową pomagać im może w wypracowaniu najbardziej
pożądanej postawy z uwzględnianiem perspektywy
przyszłego życia swojego dziecka , pozbywaniu się
przynajmniej części przeżywanych wątpliwości. Rodzice
dzieci, które uczą się z kolegami doświadczającymi
niepełnosprawności dzięki udziałowi w działaniach
edukacyjnych zyskiwali możliwość nabywania wiedzy
i doświadczeń dotyczących tego jakie korzyści płyną
z różnorodności grup, jak wspierać swoje dzieci w tego
rodzaju kontaktach, na co zwracać uwagę, w jaki sposób
przeciwdziałać zachowaniom trudnym, m.in. agresji, czy
prowokowaniu ostracyzmu społecznego wobec osób
z niepełnosprawnościami. Podobnie jak w przypadku
uczniów – rekrutacja rodziców do udziału w projekcie
odbywała się poprzez kontakt z placówkami edukacyjnymi.
Wielokrotnie rodzice osób z niepełnosprawnością,
którzy trafiają do placówek Stowarzyszenia po zakończeniu
przez swoje dziecko etapu edukacji, powtarzają zdanie:
„gdyby ktoś wcześniej mi to powiedział”. „To” – czyli
o potrzebie równoważenia przywilejów i obowiązków,
konieczności
ponoszenia
stosownego
poziomu
odpowiedzialności, znaczeniu podejmowania decyzji,
wyborów własnych i konsekwencji z nich wynikających,
o potrzebie uczenia i przestrzegania granic (zwłaszcza
w sferze intymnej), o konieczności równowagi pomiędzy
miłością, bliskością, opieką, a dawaniem dziecku „własnej
przestrzeni” i budowaniem zaufania do jego samodzielności i
niezależności, o niezbędności wyważenia granic pomiędzy
„egoizmem” (ja i moje potrzeby) a „altruizmem” (inni i ich
perspektywa) i w końcu o znaczeniu pomocy
w kształtowaniu pozytywnej, pełnej
poczucia własnej
wartości i jednocześnie realnej samoświadomości dziecka
(z uwzględnieniem aspektu jego niepełnosprawności) relatywnie do wzrastającego wieku i dojrzałości. To

„zaniechanie” dotyczy również obszarów związanych
z funkcjonowaniem emocjonalno-społecznym dziecka
z niepełnosprawnością w grupie rówieśniczej. Z perspektywy
okazuje się, że wymuszana sympatia, akceptacja, czy
tolerancja ze strony innych oparta na pozorach lub
przymusie, a nie realnym zrozumieniu trudności i potrzeb
osób z niepełnosprawnościami – skutkuje nieadekwatnym
wizerunkiem siebie jako osoby z niepełnosprawnością,
sytuowaniem się w roli wyłącznie biorcy wsparcia i pomocy,
niedostrzeganiem własnego wpływu na siebie i otaczające
środowisko. Wśród kolegów osób z niepełnosprawnościami
tworzy się natomiast często niechęć do kontaktów z osobami
z diagnozą niepełnosprawności – która jest skutkiem
„integracji na siłę”. Spotkania edukacyjno-warsztatowe, na
których to dorosłe osoby z niepełnosprawnością (szczególnie
intelektualną
i
psychiczną),
prezentowały
swoje
doświadczenia szkolne, swoje oczekiwania i potrzeby, ale
również możliwości i osiągnięcia – tworzyły realną szansę na
doświadczenie wartości, która może płynąć z różnorodności
grupy.
Kolejną grupą objętą działaniami projektu byli
studenci. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi podejmuje szereg
działań edukacyjnych z udziałem studentów uczelni
wyższych. Wielokrotnie w wyniku ewaluacji naszych działań
otrzymywaliśmy informację, że studenci nie mają możliwości
realnego, bezpośredniego, opartego na diagnozie potrzeb
i oczekiwań – kontaktu z osobami doświadczającymi
niepełnosprawności (poza kierunkami ściśle nastawionymi
na pracę z osobami z niepełnosprawnością). Wzmacnia to
u przyszłych specjalistów postawę lękową czy ambiwalentną
wobec niepełnosprawności oraz sprawia, że osoby startujące
na rynku pracy w społecznych zawodach – nie mają
wystarczających kompetencji. Taka sytuacja utrudnia
przełamywanie istniejących stereotypów i uniemożliwia
inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnością psychiczną
i intelektualną. Odbywane praktyki w trakcie studiów nie
uwzględniają w ogóle, lub w niewielkim stopniu, perspektywy
osoby doświadczającej niepełnosprawności – jest ona
bowiem prezentowana najczęściej z punktu widzenia
pr o f es jo na li s tó w .
Z
t eg o
ty t uł u
osoby
z niepełnosprawnościami mają trudności w kontakcie ze
specjalistami w różnych obszarach (lekarze, pracownicy
instytucji użyteczności publicznej, urzędnicy). Wynika to
zdecydowanie częściej z niewiedzy i mylnych przekonań niż
z niechęci.
Studenci dzięki udziałowi w projekcie otrzymywali
szansę zwiększenia swoich kompetencji zawodowych
w kontekście umiejętności bezpośredniego kontaktu
z osobami
doświadczającymi
niepełnosprawności
(szczególnie intelektualnej). Rekrutacja odbywała się głównie
poprzez bezpośredni kontakt z uczelniami (organizowanie
modułów edukacyjno-warsztatowych w ramach bloków
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zajęć), z którymi uprzednio mieliśmy kontakt m.in. w trakcie
organizacji praktyk, staży studenckich, wystąpień na
konferencjach itp.
W trakcie realizacji projektów pojawiło się
nieoczekiwanie zainteresowanie ze strony kolejnej grupy
społecznej - przedstawicieli pracodawców, którzy zgłaszali
potrzebę takich działań w swoich firmach i wśród swoich
pracowników. Staraliśmy się w ramach naszych możliwości
odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, co pokazało, jak
poszerzone
może
też
zostań
„wykorzystanie”
przygotowanych edukatorów wśród jeszcze znacznie
szerszego grona odbiorców.
Mamy nadzieję, że w ramach kolejnych edycji projektu
edukatorzy dotrą również do takich grup społecznych jak:
przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej,
lekarze i innych.
Przy tej okazji raz jeszcze chcemy podkreślić jak duże
znaczenie ma prestiż organizacji realizującej działania
z udziałem osób z niepełnosprawnością dla efektywności
jakichkolwiek działań w tym obszarze.
Nasze doświadczenie w realizacji działań podobnego
typu pokazało, że właśnie takie indywidualne, często poparte
wcześniejszą współpracą, spotkania i kontakty umożliwiały
pokonanie oporów, wątpliwości i „otwarcie się” różnych
odbiorców na skorzystanie z usług edukatorów.
Przedstawiciele szkół, uczelni, pracodawców mówili, że to co
ich zachęcało do skorzystania z usług edukatorów to

3.4.

zaufanie do Stowarzyszenia jako organizacji i do naszego
profesjonalizmu – warto więc na początku wdrażania
analogicznych działań
sięgać po kontakty uprzednio
zbudowane.
Miejsca, które zdołaliśmy zrekrutować do udziału
w projekcie już wcześniej miały kontakt ze Stowarzyszeniem
poprzez m.in.:

organizowanie przez nas konferencje czy wydarzenia
społeczne;

udział w stażach, praktykach studenckich;

wystąpienia pracowników Stowarzyszenia na różnych
forach, spotkaniach;

indywidualny
kontakt
z
reprezentantem
Stowarzyszenia podczas realizowania wspólnych
przedsięwzięć;

znajomość profesjonalizmu i efektywności działań
placówek rehabilitacyjnych Stowarzyszenia;

kontakt z osobą z niepełnosprawnością związaną ze
Stowarzyszeniem.
Dopiero w kolejnej edycji projektu w oparciu o zdobytą
wiedzę i doświadczenie planujemy rekrutowanie podmiotów,
z którymi dotychczas nie współpracowaliśmy. Będzie to
możliwe poprzez upowszechnienie rezultatów projektu oraz
przekazywanie informacji o jego skuteczności przez placówki,
które w tym roku z niego skorzystały (taki rodzaj
„marketingu szeptanego” według naszej wiedzy już się
rozpoczął – głównie w środowisku placówek edukacyjnych).

Szczegółowy opis działań podejmowanych przez edukatorów
w ramach projektu

W tym rozdziale skupimy się na omówieniu działań
merytorycznych zaplanowanych w ramach projektu „Siła
Woli” i tego, w jaki sposób zdołaliśmy je zrealizować w
praktyce. Poniższe informacje są głównie uzupełnieniem
materiału filmowego, który przedstawia bezpośrednią
rejestrację poszczególnych działań.
Ponadto integralną częścią poradnika są przykładowe
konspekty i scenariusze zajęć z poszczególnymi grupami
docelowymi.

Projekt opierał się na 4 głównych działaniach
merytorycznych:

warsztaty „train-the-trainer”;

praktyki szkoleniowe;

spotkania edukacyjno-warsztatowe dla uczniów,
rodziców i studentów prowadzone przez edukatorów
we współpracy z trenerami;

działania
„Zróbmy
to
razem".

3.4.1. Warsztaty „train-the-trainer”
Warsztaty „train-the-trainer” miały charakter
edukacyjny, a ich zadaniem było przygotować przyszłych
edukatorów do realizacji zaplanowanych działań. W ich

trakcie dorosłe osoby z niepełnosprawnościami nabywały
i ćwiczyły kompetencje niezbędne do pełnienia roli
edukatora społecznego.
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Warsztaty
obejmowały
kilka
modułów
szkoleniowych:

umiejętności autoprezentacyjne;

wystąpienia publiczne – radzenie sobie w sytuacji
ekspozycji społecznej;

nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z grupą
z uwzględnieniem jej charakterystyki i specyfiki;

przygotowania programu spotkania edukacyjnego
i swojej roli w nim;

umiejętność dzielenia się własnym doświadczeniem
w procesie
edukacyjnym,
m.in.
praca
nad
świadomością własnych mocnych i słabych stron - ze
szczególnym uwzględnieniem właściwości i cech
związanych z niepełnosprawnością.
W ramach projektu zrealizowaliśmy cykl warsztatów
„train-the-trainer” dla 15 osób z niepełnosprawnościami.
Obejmował pięć spotkań po 8 godz. każde, czyli łącznie 40
godzin warsztatowych.
W załączeniu prezentujemy konspekty, według
których realizowane były warsztaty. Opierały się na

założeniu, że najważniejszym elementem szkolenia jest
praktyczne nabywanie wiedzy i umiejętności. Dlatego też
stosowane metody pracy były zróżnicowane i mocno oparte
na bezpośrednim doświadczeniu. Choć uwzględnialiśmy
metody podające (w tym: dyskusje, mini-wykłady, czy
prezentacje) i metody problemowe (w tym: burzę mózgów
i analizę przypadków), to najwięcej czasu pracowaliśmy
metodami praktycznymi (w tym poprzez planowanie
i realizację konkretnych zadań i działań) oraz metodami
aktywizującymi (w tym: integracyjnymi, twórczego
rozwiązywania problemów, rozwijającymi twórcze myślenie,
grupowego podejmowania decyzji).
Stosowaliśmy zarówno pracę w formie indywidualnej,
w małych grupach oraz grupowej.

3.4.2. Praktyki szkoleniowe
Po zakończeniu warsztatów „train-the-trainer” każda
z osób w nich uczestnicząca miała stworzoną okazję do
przeprowadzenia próbek szkoleniowych. Miało to na celu
przetestowanie swoich kompetencji nabytych w trakcie
warsztatów. Każdy z uczestników warsztatów miał za
zadanie poprowadzić na rzecz swoich kolegów z grupy
fragment szkoleniowy.
Sposób prowadzenia i kompetencje w tym zakresie
były oceniane przez prowadzących i współuczestników,
w wyniku czego wybrane zostały osoby, które bezpośrednio
włączały się w spotkania edukacyjno-warsztatowe na rzecz
uczniów, rodziców i studentów. Liczba tych osób nie była
z góry określona, każdorazowo ustalane było w grupie kto
i w jakim zakresie się włączy.
Biorąc pod uwagę trudności, z którymi borykają się
uczestnicy warsztatów „train-the-trainer” (głównie
niepełnosprawność intelektualna i inne trudności
o charakterze psychicznym) – zakładaliśmy na każdym
etapie projektu współudział doświadczonego treneramentora. Jego zadaniem miało być wspieranie realizacji
działań
przez
wyszkolonych
edukatorów
z niepełnosprawnością. Zakładaliśmy jednak maksymalnie
możliwą niezależność edukatorów w planowaniu
i realizowaniu działań edukacyjnych.
Zgodnie z planem każdy z uczestników miał otrzymać
szansę na poprowadzenie z trenerem-mentorem 1-godzinnej
próbki. W trakcie realizacji projektu zorientowaliśmy się, że

zdecydowanie najlepszą formą próbowania swoich sił przez
edukatorów są różnorodne grupy zainteresowane
problematyką niepełnosprawności. Dlatego też poza grupami
kolegów i koleżanek z innych Ośrodków – jak początkowo
planowaliśmy
–
jako
„poligon
doświadczalny”
wykorzystywaliśmy szereg okazji wynikających z bardzo
szerokiego zaangażowania naszej organizacji w działania
związane z problematyką niepełnosprawności.
I tak na praktyki szkoleniowe umożliwiające
przetestowanie edukatorom swoich kompetencji wybraliśmy
m.in.:

Spotkanie
z
przedstawicielami
organizacji
i placówek edukacyjnych i rehabilitacyjnych
z Białorusi. Osoby te były zainteresowane systemem
wsparcia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami
w Polsce. Spotkanie trwało 4 godziny, brało w nim
udział ponad 20 gości oraz 3 edukatorów.
Rolą
edukatorów
było
przedstawienie
się,
wypowiedzenie na temat własnych doświadczeń
w zakresie korzystania ze wsparcia oraz udział
w panelu dyskusyjnym. Pomimo, że rola edukatorów
przewidziana była na ok. 15-20 minut de facto brali
aktywny udział w całym spotkaniu, odnosząc się do
informacji przekazywanych przez pracowników
Stowarzyszenia oraz odpowiadając na pytania o to jak
odbierają praktyczny wymiar systemu wsparcia osób
z niepełnosprawnościami w naszej organizacji.

Projekt „Siła Woli” realizowany był w okresie maj – grudzień 2016 przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

| 33







Udział w Forum Zaangażowanych Pracodawców.
Jest to Forum pracodawców zaangażowanych
w tworzenie
warunków
pracy
sprzyjających
ró ż n o ro dn o ś c i
i
w ł ą cz a ni u
osób
z niepełnosprawnościami do zespołu pracowniczego,
powstałe we współpracy ze Stowarzyszeniem. Czworo
edukatorów poprowadziło warsztaty edukacyjne dla
przedstawicieli pracodawców z zakresu uwzględniania
perspektywy osób z niepełnosprawnościami w firmie.
Udział w zajęciach w ramach Akademii Rozwoju
Społeczno-Obywatelskiego
Seniorów
z
Niepełnosprawnością przy Fundacji Hej, Koniku.
Odbyły się dwa spotkania z dwiema grupami seniorów,
gdzie poprzez wspólne spędzenie czasu edukatorzy
mieli szansę wypróbować swoje kompetencje
w zakresie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.
Udział
uczestników
jednego
z
ośrodków
Stowarzyszenia w przygotowaniach edukatorów do
działań
„Zróbmy
to
razem".
Edukatorzy
współprowadzili zajęcia dla gospodarzy ośrodka.
Zajęcia miały charakter arteterapeutyczny. Edukatorzy



z jednej strony występowali w roli współprowadzących,
z drugiej uczestniczyli aktywnie w planowaniu zajęć,
zakupie niezbędnych materiałów, opracowaniu
scenariusza zajęć. Spotkanie służyło sprawdzeniu się
w roli
współprowadzącego,
w
nawiązywaniu
i podtrzymywaniu kontaktu zadaniowego.
Spotkanie z grupą dzieci uczestniczących w projekcie
wspierającym rodziny z OPS - przygotowania
edukatorów do działań „Zróbmy to razem". Tym razem
edukatorzy społeczni zorganizowali zajęcia wspólnie
z rodzicami i dziećmi – klientami Ośrodka Pomocy
Społecznej na Woli. Edukatorzy współprowadzili
warsztaty manualne, następnie zorganizowali
poczęstunek.

3.4.3. Spotkania edukacyjno-warsztatowe dla uczniów, rodziców i studentów
prowadzone przez edukatorów we współpracy z trenerami
Po zakończeniu warsztatów „train-the-trainer”
dokonywana była ocena i samoocena kompetencji
uczestników. Osoby z niepełnosprawnościami, które
zakończyły warsztaty z najlepszym wynikiem i zgłosiły chęć
podjęcia działań edukacyjnych na rzecz uczniów, rodziców i
studentów (na podstawie programów szkoleniowych
wypracowanych w trakcie warsztatów) realizowały cykl
spotkań edukacyjno-warsztatowych w szkołach, placówkach
i na uczelniach.
Szczegółowy program tych spotkań opracowywany był
w trakcie warsztatów „train-the-trainer” przez same osoby
z niepełnosprawnością. To przyszli edukatorzy mieli wpływ
na to, czym ich zdaniem warto podzielić się z różnymi
odbiorcami, co z ich doświadczeń może być szczególnie
użyteczne. Wstępne
założenia projektu – poddane później analizie i dyskusji
wśród edukatorów, a także wśród bezpośrednich odbiorców
działań edukatorów – obejmowały takie obszary jak m.in.:

zagadnienie
dotyczące
tego,
czym
jest
niepełnosprawność i jak można ją rozumieć z różnych
perspektyw – edukatorzy opowiadali o swoim
rozumieniu niepełnosprawności, dzielili się własnym
doświadczeniem i wiedzą, zachęcali słuchaczy do
zadawania pytań i dyskusji;

oczekiwania
osób
z
niepełnosprawnościami
(szczególnie intelektualną i psychiczną) wobec
kontaktu z innymi osobami na podstawie
indywidualnych doświadczeń edukatorów;

savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
intelektualną – co robić, czego unikać, jak radzić sobie
z obawami i lękami w kontakcie;

w jaki sposób rozmawiać na tematy dotyczące
niepełnosprawności;

edukator społeczny jako osoba niepełnosprawna –
czego potrzebuje, jak ma o tym mówić;

osoba
z
niepełnosprawnością
(szczególnie
intelektualną i innymi trudnościami psychicznymi) jako
podmiot oddziaływań (w jednostkach służby zdrowia,
administracji, placówek użyteczności publicznej itp.).
Większość powyższych zagadnień realizowana również
była poprzez udział edukatorów i odbiorców w ćwiczeniach
i zadaniach integracyjnych, gdzie tworzyła się naturalna
przestrzeń do kontaktu i wymiany.
Powyższe zagadnienia stały się wstępnym obszarem
do pracy w trakcie warsztatów „train-the-trainer”.
Każdorazowo dostosowywaliśmy treści i długość trwania
spotkań prowadzonych przez edukatorów we współpracy
z trenerami-mentorami do specyfiki placówki, w której będą
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realizowane oraz grupy odbiorców. Edukatorzy, którzy
zgłosili się do zaangażowania w dane spotkanie dzielili się
rolami i zadaniami.
Szczegółowe, przykładowe scenariusze spotkań
znajdują się w załączeniu.
W
trakcie
realizacji
projektu
edukatorzy
współprowadzili następujące spotkania edukacyjnowarsztatowe w:






Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im.
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Spotkanie poświęcone było
tematyce niepełnosprawności, ze szczególnym
uwzględnieniem komunikacji, kiedy w kontakcie
pojawiają się w trudności. W ramach spotkania
uczniowie zostali zaproszeni przez edukatorów do
wspólnych zadań integracyjnych, których celem było
poznanie się i nawiązanie kontaktu. Następnie
uczniowie zostali zaproszeni do wspólnego wykonania
plakatu
społecznego
przedstawiającego
niepełnosprawność widzianą oczami uczniów.
Stworzyło to szansę do wymiany doświadczeń,
poglądów, dyskusji nad stereotypami czy mylnymi
wyobrażeniami dotyczącymi niepełnosprawności, ale
dało też możliwość omówienia obaw czy wątpliwości
uczniów bezpośrednio w relacji z osobami
z niepełnosprawnością.
Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Grochowa.
Spotkanie dla uczniów II klasy.
Gimnazjum w Magdalence. Spotkanie dla uczniów II
klasa Gimnazjum.
Szkole Podstawowa nr 26 przy ul. Miedziana 8.
Spotkanie dla dwóch klas szóstych. Podczas spotkań z
edukatorami uczniowie opowiadali o swoich
doświadczeniach
związanych
z
osobami
z niepełnosprawnością,
pracowali
w
grupach

współtworząc i definiując swoje rozumienie zjawiska
niepełnosprawności.

Spotkanie ze studentami Akademii Pedagogiki
Specjalnej
biorących
udział
w
szkoleniu
przygotowującym do wykonywania zawodu trenera
pracy. Studenci zastanawiali się nad tym, jak budować
relację z osobami z niepełnosprawnością, próbowali
zdefiniować
trudności
i
potrzeby
osób
z niepełnosprawnościami.

Była to okazja do bezpośredniego kontaktu,
zbudowania realnych i adekwatnych przekonań,
wymiany myśli, refleksji i doświadczeń z edukatorami.
Do końca realizacji projektu były zaplanowane
spotkania z pracownikami SODEXO Polska, studentami
Wydziału
Nauk
Pedagogicznych
Uniwersytetu
Warszawskiego, Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego oraz rodzicami.
Jednocześnie potrzebujemy zaznaczyć, że rodzice byli
grupą, do której najtrudniej było dotrzeć. Szczególnie ze
względów
organizacyjnych
(konieczność
włączania
planowanych działań w strukturę okresowych spotkań,
planowanie spotkań z bardzo dużym wyprzedzeniem, co było
trudne w ramach kilkumiesięcznego projektu, trudność
z dotarciem), ale również merytorycznych tj. zachęcenie do
udziału.

3.4.4. Działania „Zróbmy to razem"
Poza działaniami stricte edukacyjnymi, edukatorzy
społeczni przy wsparciu trenera-mentora zrealizowali cykl
aktywności na rzecz poszczególnych grup docelowych
projektu we współpracy z inną z grup docelowych. Służyć to
miało nie tylko rzeczywistej integracji pomiędzy
poszczególnymi grupami, ale również nabywaniu
dodatkowych umiejętności i kompetencji w realizacji
kolejnych działań obywatelskich przez edukatorów.
Edukatorzy we współpracy z trenerem-mentorem
opracowali i zrealizowali program współpracy m.in. między
edukatorami a studentami - na rzecz dzieci z jednej ze szkół

oraz między edukatorami a rodzicami z niepełnosprawnością
- na rzecz innej grupy dzieci.
Edukatorzy z rodzicami zorganizowali działania
arteterapeutyczne dla dzieci. Zarówno rodzice jak i dzieci byli
uczestnikami programu psychoedukacyjnego realizowanego
przez Stowarzyszenie na rzecz klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej. Działania edukatorów włączone były w program,
m.in. w związku z tym, że część dzieci jak i rodziców nim
objętych bezpośrednio doświadczała niepełnosprawności.
Wspólnie ze specjalistami i rodzicami ze Stowarzyszenie
TĘCZA edukatorzy realizowali działania artystyczne na rzecz
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uczestników ośrodka rehabilitacyjnego Stowarzyszenia (osób
z niepełnosprawnością, głównie sprzężoną).

3.4.5. Podsumowanie działań
W trakcie realizacji zaplanowanych działań
przekonaliśmy się, że pierwotne założenia projektowe
względem okresu realizacji były nadmiernie ambitne.
Planowaliśmy łącznie prawie 150 godzin działań z różnymi
grupami odbiorców na przestrzeni kilku miesięcy.
Bezpośrednie zaangażowanie poszczególnych edukatorów to
min. 40 godzin (przy założeniu udziału wyłącznie
w warsztatach „train-the-trainer”) do ponad 100 godzin –
przy włączaniu się w większość aktywności. Jak się później
okazało – taki poziom zaangażowania czasowego w wielu
przypadkach eliminowało aktywne zawodowo osoby
z niepełnosprawnością, które pomimo wysokiej motywacji
nie były w stanie poświęcić wystarczającej ilości czasu.
Mamy świadomość ograniczeń, jakie wiążą się
z realizacją zadań w ramach środków projektowych. Powyżej
opisane założenia tworzyły dość sztywną ramę, zarówno
w kontekście czasowym, jak i godzinowym czy
merytorycznym. Praktyka pokazała, jak istotne jest
planowanie pewnej elastyczności działań, których
podstawowym założeniem ma być zmiana postaw. I tak –
choć ostatecznie zdołaliśmy wypełnić wskaźniki, które sami
sobie nałożyliśmy - to zmuszeni byliśmy dokonać pewnych

4.

Refleksje osób biorących udział w projekcie „Siła Woli”

W tym rozdziale odniesiemy się do refleksji, opinii,
wrażeń na temat udziału w projekcie poszczególnych
zaangażowanych grup. Skupimy się przede wszystkim na

4.1.

zmian i dostosowań w zakresie: formuły spotkań, czasu ich
trwania, zakresu i liczebności zaangażowanych edukatorów
oraz odbiorców poszczególnych działań.
Chcemy też podkreślić istotną rolę, jaką we wszystkich
powyżej
opisanych
działaniach
miały
spotkania
podsumowujące każdą aktywność edukatorów. Każdorazowo
po spotkaniu z grupą odbiorców, czy to podczas praktyk
szkoleniowych, spotkań warsztatowych czy działań „Zróbmy
to razem” – edukatorzy biorący w nich udział dzielili się
swoimi doświadczeniami, refleksjami, przemyśleniami,
odczuciami. Udzielali sobie wzajemnie informacji zwrotnych
oraz otrzymywali takie informacje od towarzyszących im
trenerów. Miało to wielorakie cele. Po pierwsze dawało
szansę na naukę przez doświadczenie i analizę własnych
zachowań. Po drugie było szansą na omówienie
ewentualnych sytuacji trudnych i emocji, jakie w związku
z tym pojawiły się u poszczególnych edukatorów. Pełniło też
rolę prewencyjną wobec „wypadania” edukatorów w sytuacji,
kiedy wydarzyła się sytuacja trudna bądź wcześniej
nieprzewidziana. Po trzecie budowało identyfikację z grupą,
tworzyło poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za
prowadzone aktywności.

analizie wypowiedzi edukatorów, trenerów oraz uczniów
i studentów biorących udział w działaniach projektowych.

Refleksje edukatorów społecznych

Każdy z zaangażowanych edukatorów poddawał swój
udział w projekcie refleksji. Poniżej prezentujemy
wypowiedzi poszczególnych edukatorów.
Edukatorzy dzielili się swoimi motywacjami do
włączenia się w działania projektowe. Były dwie główne
przyczyny, które wymieniali. Jedna z nich dotyczyła rozwoju
własnego, szansy na nowe doświadczenia, ciekawości.

Druga – potrzeby doświadczenia wpływu na innych, dzielenia
się doświadczeniem. Pojawiały się wypowiedzi podkreślające
zarówno korzyści własne, korzyści odbiorców, jak i takie,
które odnosiły się do obu tych perspektyw.




„Jestem zaangażowana. Chciałam próbować swoich sił
oraz nauczyć się czegoś nowego.”
„Żeby podnieść swoje doświadczenie, a także pomóc
sobie i przy tym też innym i nauczyć się
przygotowywania zajęć.”
„Bo lubię pomagać innym, poznawać ludzi, łamać
stereotypy na temat niepełnosprawności.”
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„Żeby pomagać osobom i poznawać ich umiejętności.”
„Żeby przełamać stereotypy i pokazywać, jak można
pomóc innym.”
„Żeby uczyć innych różnych rzeczy i dzielić się z innymi
doświadczeniami, żeby też poznawać nowych ludzi. Bo
chcę się nauczyć prowadzić warsztaty i spotkania
z różnymi ludźmi, żeby oni mogli przełamywać
stereotypy.”
„Ponieważ chciałam uświadomić innym ludziom, co to
jest niepełnosprawność.”

Edukatorzy dzielili się również opiniami dotyczącymi
tego, co w ramach projektu najbardziej im się podobało, co
miało dla nich największe znaczenie. Podkreślali znaczenie
swojego wkładu w scenariusze zajęć – „jak wspólnie
stworzyliśmy programy, omawialiśmy jak to ma wyglądać.
I zabawy integracyjne, które dały mi dużo pozytywnej

Duża część edukatorów podkreślała znaczenie
samego kontaktu z innymi ludźmi, spoza swojego
środowiska, możliwość poznania osób, z którymi dotychczas
nie mieli kontaktu: „spotkania z ludźmi, poznawanie nowych
energii.”

miejsc”, „możliwość wymiany z innymi moich doświadczeń
i sposobu prowadzenia warsztatów i samych zajęć”.

Kiedy mieli dzielić się swoimi trudami w trakcie
realizacji projektu, część edukatorów nie potrafiła wskazać
takich aspektów. Spośród tych, którzy dostrzegali takie
czynniki najczęściej pojawiało się nawiązanie kontaktu
z obcymi osobami: „odezwanie się pierwszej do osób, których
nie znam. Wynika to z nieśmiałości i tego, że mnie nie
zrozumieją”. Niektórzy podkreślali swoje obawy dotyczące

radzenia sobie z własnymi ograniczeniami wynikającymi
głównie z niepełnosprawności – własnym wolnym tempem
pracy, trudnościami z pamięcią: „niektóre zabawy
(integracyjne) były najtrudniejsze, bo były szybkie i się nie
nadążało”, „kłopoty z warsztatami, chodzi o zapamiętywanie
różnych rzeczy i obawa, że gdzieś o czymś zapomnę, ale
walczę ze swoimi słabościami i jakoś daję radę.” Wśród

edukatorów, którzy prowadzili zajęcia w gimnazjum pojawiły
się trudności dotyczące radzenia sobie z sytuacją braku
zaangażowania ze strony uczniów: „skoncentrowanie się, gdy
gimnazjum się nie skupiało.”

Część edukatorów podawała również inne trudności jak
„opowiadać przed kamerą – autoprezentacja”, „długość
trwania warsztatów, zanim wyszliśmy do szkół.”

Pytani o to, czego się nauczyli w trakcie realizacji
projektu edukatorzy wymieniali liczne aspekty. Od
umiejętności autoprezentacyjnych, sposobu formułowania
i prezentowania własnych myśli, po konfrontowanie się
z trudami,
w
tym
ze
świadomością
własnej
niepełnosprawności i jej wpływem na ich życie. Pojawiały się
następujące refleksje:









„Przełamywać bariery podczas prowadzenia spotkań
i warsztatów.”

Poruszająca była wypowiedź jednego z edukatorów,
który powiedział: „Jest mi łatwiej żyć z niepełnosprawnością.”
Edukatorzy pytani, czy ponownie wzięliby udział
w podobnym projekcie i działaniach tego typu w większości
odpowiadali twierdząco. Podkreślali znaczenie kontaktu
z innymi, nowymi ludźmi „tak, ponieważ podobała mi się
współpraca z ludźmi”, dostrzegali możliwość większego
zaangażowania niż dotychczas „tak, może udałoby mi się
w nie bardziej zaangażować niż teraz, żeby coś mieć najpierw
trzeba się dużo uczyć”, możliwość nabywania nowych

doświadczeń „oczywiście, bo nauczyłem się czegoś nowego.”
Pojawiały się również wypowiedzi odnoszące się do własnej
niepełnosprawności „tak, ponieważ lubię mówić o swojej
niepełnosprawności i pokazywać, że nie jestem gorszy od
innych” oraz świadomości znaczenia projektu dla innych osób

niepełnosprawnych „tak, te projekty są potrzebne, by łamać
stereotypy o niepełnosprawnościach.”

Edukatorzy wymieniali też doświadczenia z projektu,
które najbardziej zapadły im w pamięć. W wypowiedziach
większości osób pojawiały się wspomnienia dotyczące
konkretnych spotkań, konkretnych rozmów i konkretnych
ludzi. Były osoby podkreślające znaczenie własnej
autoprezentacji na forum, sprzyjającą atmosferę i dobrą
komunikację. Pojawiały się wypowiedzi:





„Że nie wszystko można mieć tak o tak, od pstryknięcia
palcami.”
„Prowadzenie zajęć przez trenerów, jak my też możemy to
wykorzystać w naszym ośrodku i nie tylko.”
„Jak ktoś zadał mi takie pytanie: „na czym polega moja
niepełnosprawność?”.
Warsztaty, na których chciało się być.

Analiza wypowiedzi edukatorów pokazuje dużą
samoświadomość poszczególnych osób „żeby coś mieć
trzeba najpierw o coś bardzo walczyć”, umiejętność
dostrzeżenia własnych mocnych i słabych stron,
identyfikację z celem projektu i jego znaczeniem dla
środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Jednocześnie z refleksji tych wyłania się, jakie
znaczenie rozwojowe i w zakresie budowania poczucia
własnej wartości edukatorów miało doświadczenie bycia
ekspertem, współprowadzącym – rola, z którą nigdy bądź
bardzo rzadko pozwalali sobie się identyfikować: „Fajnie
będzie, jak ktoś powie: „fajny i wartościowy z niego człowiek”.

„Że trzeba mówić o tym, co jest na rzeczy i że nie wszyscy
mogą wszystko tak łatwo załapać jak inni.”
„Nabrałam pewności siebie, poznałam wiele ciekawych
ludzi.”
„Doskonalę swoje umiejętności komunikacyjne, jak
prowadzić zajęcia.”
„Rozmawiać na różne trudne tematy.”
„Nauczyłem się właściwie podchodzić do osób.”
„Rozmawianie z różnymi grupami społecznymi.”
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4.2.

Refleksje trenerów

Zespół projektowy realizujący działania edukacyjne
przygotowujące edukatorów społecznych do pełnienia tej roli
oraz wspierający ich na późniejszych etapach projektu
składał się z:
 koordynatora projektu – biorącego udział w większości
działań projektowych;
 trenerów-mentorów prowadzących warsztaty „trainthe-trainer”;
 trenerów-mentorów wspierających realizację próbek
szkoleniowych przez edukatorów;
 trenerzy-mentorzy spotkań służących opracowaniu
programu współpracy pomiędzy edukatorami a innymi
grupami docelowymi;
 trenerzy-mentorzy współprowadzący działania „Zróbmy
to razem".
Poniżej znajdują się refleksje członków zespołu
projektowego dotyczące realizacji poszczególnych działań
wraz z fragmentami ich wypowiedzi.
Analizując przyczyny włączenia się w projekt „Siła Woli”
trenerzy najczęściej podawali możliwość sprawdzenia siebie
w nowej roli, możliwość rozwoju i ciekawość zawodową. Ten
aspekt „świeżości” pokazuje, jak duży wpływ na poziom
motywacji do pracy wśród specjalistów zajmujących się
wspieraniem osób z niepełnosprawnością ma szansa udziału
i kreowania nowych działań, zmiana zastanej rzeczywistości.
Poza tym wśród powodów włączenia się trenerzy podawali:
 znaczenie
idei
projektu
„stawiającej
osoby



z niepełnosprawnością w całkiem nowej roli, która ma
realne szanse przeciwdziałania stereotypom”;








„niektórzy edukatorzy pracują, inni z jakiś powodów nie
włączają się w zadania, na warsztatach i spotkaniach najczęściej te same osoby”, „często na wysokości zadania
stawały te same osoby, co pokazywało, komu tak
naprawdę zależy i kto czuje się odpowiedzialny”;


Kiedy opisywali działania czy aspekty tego projektu, które
w największym stopniu im się podobały mówili przede
wszystkim o możliwości partnerskiej współpracy z osobami
z niepełnosprawnością – edukatorami w kreowaniu i
zmienianiu rzeczywistości społecznej. Wymieniali ponadto:
 motywacja, wytrwałość i zaangażowanie edukatorów
oraz ich rozwój własny, „wspaniałe było obserwować
zaangażowanie i odkrywanie potencjału edukatorów;
widziałam i czułam, że dokonują ogromnej pracy nad
sobą”;
kreatywność projektu, „możliwość współtworzenia,
kreowania wraz z edukatorami scenariuszy zajęć”;

za mało czasu na spotkania w szkołach: „na spotkaniach
w szkole brakowało czasu na realizację wszystkiego, co
byśmy chcieli”;

wsparcie edukatorów w konfrontacji z ich własną
niepełnosprawnością.
Określając największy ich zdaniem sukces projektu
podawali z jednej strony sprawy związane z samymi osobami
z niepełnosprawnością, z drugiej z odbiorcami działań
edukatorów:
 samo usytuowanie osób z niepełnosprawnością
intelektualną w roli edukatora;
 pokonanie przez osoby z niepełnosprawnością –
edukatorów społecznych własnych ograniczeń: „lęków


i oporów i wejście w nowe środowiska w roli edukatora”,
„projekt dodał części edukatorom większej pewności
siebie, zwiększył poczucie własnej wartości”;

innowacyjny charakter projektu;
doświadczenia w projektach podobnego typu
(angażującego osoby z niepełnosprawnością w roli
wolontariuszy) – „czerpałam z niego dużo satysfakcji”;
szansa na zmianę postaw społecznych, „pogłębienia
świadomości”, „przełamywanie barier – edukowanie
wybranych
grup
społecznych
w
zakresie
niepełnosprawności poprzez bezpośredni kontakt
z osobami z niepełnosprawnościami”.



spotkaniach z różnymi grupami społecznymi –
obserwowanie ich reakcji na edukatorów.
Wymieniając najtrudniejsze elementy, które
dostrzegali w trakcie realizacji poruszali:
 czas trwania warsztatów „train-the-trainer” (za długie
bloki zajęciowe);
 zmienność osób obecnych na warsztatach oraz niepełne
zaangażowanie i motywacja części edukatorów:

dostrzegalne zmiany wśród odbiorców działań
edukatorów: „sam kontakt z edukatorami podczas zajęć
pozwolił skonfrontować stereotypową wiedzę uczniów
z realiami”, „dotarcie do różnych grup odbiorców działań
prowadzonych przez edukatorów, w szczególności do
najmłodszej grupy, dzięki czemu można „oswajać” dzieci
w
kontakcie
z
osobami
z niepełnosprawnością
i modelować właściwe postawy”;



normalizacja niepełnosprawności intelektualnej: „że
podczas warsztatów w szkołach udawało się mówić
o niepełnosprawności intelektualnej w sposób również
neutralny, jak o innych niepełnosprawnościach”;

sposób zarządzania i koordynowania projektem, który
uzyskał tak duże zainteresowanie projektem.
Większość realizatorów nie dostrzegała bezpośrednich
porażek projektu. Jednak ci realizatorzy, które je wymieniali
wśród postrzeganych porażek projektu dostrzegli:
 dobór edukatorów i ich duże zróżnicowanie pod kątem
poziomu motywacji i zaangażowania – część praktycznie
wykazała się minimalnym zaangażowaniem, co
powodowało zbyt duże obciążenie innych;
 zbyt dużą rotację zarówno wśród edukatorów, jak
i realizatorów;
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z edukatorów na warsztatach w szkole podstawowej. Było
to dla mnie bardzo cenne i myślę, że dla uczniów tej
klasy
również”,
„najbardziej
zapamiętam
część
warsztatową poszczególnych spotkań, które często
generowały dużą aktywność, kreatywność a niekiedy
zaskakujące wnioski”;

dotarcie z ofertą do zbyt małej liczby grup odbiorców
(szkół, placówek etc.): „zastanawiam się o czym to
świadczy: czy to kwestia pewnej hierarchii wartości
i priorytetów w tych miejscach, czy przekonań
i doświadczeń”.

Kiedy realizatorzy projektu pytani byli o to, co
najbardziej zapamiętają z realizacji projektu, podawali:
 relacje pomiędzy trenerami a edukatorami wypracowane
w trakcie wspólnej realizacji działań: „wspólnie spędzone
godziny pozwoliły lepiej się poznać, swoje historie
i doświadczenie, zbudować pozytywne relacje pełne
akceptacji i zrozumienia”;


aktywność edukatorów i ich otwartość podczas zajęć
w szkołach: „dzielenie się własnym doświadczenie
w kwestii

4.3.

niepełnosprawności

przez



otwartość
najmłodszych
uczestników
działań
prowadzonych przez realizatorów:
siedmiolatki
wyrażające
swoje
przekonania
dotyczące
niepełnosprawności intelektualnej – czasami dość
kontrowersyjne oraz trudne pytania zadawane bez
skrępowania”;



spotkanie edukatorów z Forum Zaangażowanych
Pracodawców: „cudowanie obserwowało się pracę
w parach edukator-pracodawca (pomimo początkowego
stresu po obu stronach)”.

jednego

Refleksje uczestników działań prowadzonych przez edukatorów

W trakcie realizacji projektu „Siła Woli” edukatorzy
mieli okazję spotkać się i realizować działania wspólnie lub
wobec uczniów różnego typu szkół, studentów uczelni,
rodziców dzieci w wieku szkolnych oraz pracodawców.
Poniżej przytaczamy wypowiedzi i refleksje dwóch
pierwszych grup społecznych dlatego, że były one głównymi
odbiorcami działań.
Pytaliśmy uczniów i studentów o to, dlaczego wzięli
udział w działaniach projektowych. Dostrzegalna była
bardzo duża różnica pomiędzy tymi dwoma grupami.
Wśród uczniów najczęściej pojawiającą się odpowiedzią
było: „bo mi kazano”. I choć w większości jak się okazywało
ten aspekt nie wpływał negatywnie na zaangażowanie czy
korzyści, które uczniowie czerpali ze spotkań z edukatorami
(„ale okazało się fajnie”), to były osoby, które mocno
podkreślały, że fakt braku dowolności udziału był
czynnikiem negatywnie wpływającym na zaangażowanie:

niepełnosprawności. Uczniowie nieco bardziej podkreślali
możliwość wspólnej aktywności zadaniowej, a studenci
bezpośrednich rozmów. Dużo wypowiedzi dotyczyło też
uświadomienia
sobie
szeregu
zasobów
osób
z niepełnosprawnościami, których odbiorcy nie byli
świadomi. Wśród wypowiedzi uczniów i studentów pojawiały
się:








„zostały zorganizowane bez mojej zgody w trakcie lekcji.”

Niestety w większości przypadków trudno było zorganizować
tego typu zajęcia jako fakultatywne – ale analiza wypowiedzi
uczniów pokazuje, że nawet jeśli zajęcia organizowane są w
trakcie zajęć lekcyjnych uczniowie powinni mieć możliwość
wyboru. Pojawiały się również wypowiedzi typu:
„zaproponowaliśmy
to
na
godzinę
wychowawczą
a wychowawczyni zorganizowała spotkanie”, „ponieważ
chciałem się dowiedzieć więcej o niepełnosprawności”.

Wśród studentów dominowało aktywne poszukiwanie
praktycznych doświadczeń: „chciałam zdobyć doświadczenie
w komunikowaniu
się
z
dorosłymi
osobami
niepełnosprawnymi”, „podwyższenie kompetencji, zdobycie
dodatkowych
umiejętności”, „chcę
poznać bardziej
środowisko osób niepełnosprawnych”.

Jeśli chodzi o aspekt spotkań, które uczniom
i studentom najbardziej się podobał - były nim bezpośrednie
rozmowy i kontakt z ludźmi doświadczającymi







„Wspólna aktywność uświadomiła mi, że mało się
różnimy względem siebie, tylko pod względem cielesnym,
biologicznym”.
„Przedstawianie się i opowiadanie o sobie osób
niepełnosprawnych oraz o tym, jak funkcjonują
w społeczeństwie.”
„Najbardziej podobało mi się słuchanie, jak osoby
niepełnosprawne się prezentowały i mówiły, co lubią
robić itp. Zobaczyłam wtedy, że tak naprawdę mamy
wiele cech wspólnych, a ich sposób mówienia, wyrażania
myśli, uczuć – nieznacznie różni się od mojego.”
„Że mogliśmy poznać dorosłych ludzi niepełnosprawnych
– dotychczas miałam do czynienia tylko z dziećmi.
Zobaczyłam, że też pracują, uczą się, zakładają rodziny.
To było ciekawe doświadczenie.”
„Sama idea takich spotkań, że są osoby, które chcą
pokazać, że niepełnosprawność nie musi być taka
straszna.”
„Że osoby niepełnosprawne potrafiły otwarcie mówić
o swojej chorobie.”
„Profesjonalne przygotowanie edukatorów.”
„Idea zaproszenia grupy osób niepełnosprawnych
zastępuje najlepszego szkoleniowca.”

Kiedy uczniowie i studenci definiowali, co w spotkaniach
było dla nich najtrudniejsze ujawniły się istotne różnice. Jeśli
chodzi o uczniów widoczny był podział na dwie grupy. Taką,
która nie wskazywała nic, co byłoby wymagające, trudne
(wśród studentów mało było takich wypowiedzi) oraz taką,
która bardzo mocno podkreślała trudy, szczególnie
emocjonalne. Studenci byli jako grupa bardziej jednorodni –
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większość podkreślała lęk i obawy dotyczące różnych
obszarów kontaktu z osobą z niepełnosprawnością.
Wśród uczniów dzielących się swoimi trudami
pojawiały się bardzo poruszające, emocjonalne wypowiedzi
dotyczące głównie współodczuwania: „powstrzymanie
uczucia współczucia i smutku”, „cierpienie”. Ci uczniowie,
którzy dzielili się swoimi trudami byli wyjątkowo otwarci
i samoświadomi. Często w wypowiedziach pojawiała się
obawa o to, czy swoimi pytaniami, słowami nie urażą osób
z niepełnosprawnościami. Mówili m.in. o:














„Przełamanie się i rozmowa z osobami, a także otwarcie
się na ich codzienne problemy. Nie jestem
przyzwyczajony do takich kontaktów, więc trudno mi było
funkcjonować razem z nimi.”
„Podczas projektu zrozumiałam, jak wiele dostałam od
Boga, najtrudniejsze dopiero przede mną, bo muszę to
docenić.”
„Na początku miałam obawy, czy będę w stanie
odpowiednio
się
zachować
wobec
osób
niepełnosprawnych.”
Najtrudniejsze jest pierwsze wrażenie, nie mam ani
w rodzinie, w szkole, sąsiadów niepełnosprawnych i nie
wiedziałbym, jak się zachować w stosunku do nich, mam
wiele pytań, ale nie wiem, czy nie jest to niemiłe,
krępujące pytanie.”
„Zadanie
jakiegokolwiek
pytania
osobom
niepełnosprawnym, bo nie chciałam ich urazić.”
„Na początku miałam opory wizualne, estetyczne –
trudne było dla mnie zaakceptowanie takiej odmienności
(choć uważam się za osobę tolerancyjną). Bałam się
również przy doborze słów, aby nikogo nie urazić.”
„Powiedzieć, co myślę o niepełnosprawności”.
„Pracować z kolegami, którzy słabo podeszli do
warsztatów, ponieważ to przeszkadzało i mogło urazić.”

Studenci natomiast, podobnie jak część uczniów,
podkreślali głównie obawę przed tym, czy swoimi
wypowiedziami nie urażą edukatorów. Jednocześnie
wyłącznie wśród studentów znalazły się informacje
dotyczące trudów komunikacyjnych w przypadku osób z
niepełnosprawnościami, które mają znacznego stopnia
trudności z wypowiadaniem się. Pojawiały się m.in.
następujące wypowiedzi:







„Przełamanie się, aby zacząć rozmowę, ponieważ
obawiałam się, że nie zrozumiem drugiej osoby, albo
powiem coś, co ją urazi.”
„Sam lęk przebywania z osobami niepełnosprawnymi,
ponieważ nie wiedziałam, jak sama mam się zachować
i co mówić, abym nie została źle zrozumiana.”
„Otworzenie się, powiedzenie o strachu przed
niepełnosprawnymi.”
„Zrozumienie, co niektórzy uczestnicy niepełnosprawni
mówią, ponieważ mam problem z rozumieniem ludzi
z wadą wymowy. Męczyło mnie to, bo uważałam, że to, co
mówią, jest bardzo istotne, a ja nie mogę zrozumieć.”

Pytaliśmy również uczestników spotkań o to, czy
w wyniku udziału w nich dostrzegają jaką zmianę
w zakresie swoich postaw i nastawień względem osób

z niepełnosprawnościami. Osoby wypowiadające podzieliły
się na dwie grupy: bardziej liczna odpowiadała twierdząco,
nieco mniej liczna – mówiła, że nie, argumentując to faktem
już wcześniej posiadanej pozytywnej postawy. I tak:











„Nie zmieniła się, zawsze miałem dobry stosunek i już
wcześniej miałem z nimi kontakt.”
„Tak – teraz rozumiem „z pierwszej ręki”, jak wygląda ich
życie oraz jakie problemy i niedogodności ich spotykają.”
„Tak, utwierdziłam się z przekonaniu, że osoby
z niepełnosprawnościami mają siłę, której nam – można
powiedzieć zdrowym ludziom – brakuje.”
„Tak – współpraca z osobami niepełnosprawnymi
zmieniła mój wizerunek takiej osoby stworzony przez
pryzmat schematów i stereotypów.”
„Tak – nadal się dystansuję, ale bardziej rozumiem tych
ludzi.”
„Dostrzegam znacznie większe możliwości aktywności
osób
niepełnosprawnych,
zarówno
zawodowej
i społecznej.”
„Myślałam, że powinnam
i delikatna w rozmowach.”

być

bardziej

ostrożna

Kiedy pytaliśmy, czy uczniowie i studenci poleciliby
spotkania
podobnego
typu
innym
większość
odpowiedziała twierdząco i podawała różne argumenty:








„Tak, bo taki projekt może poszerzać nasze horyzonty.”
„Tak – to spotkanie wniosło dużo refleksji i miłości do
mojego życia. Jestem pewna, że może być inspiracją dla
wielu osób.”
„Tak, by otworzyło oczy niedowiarkom, że można tak żyć –
osobista rozmowa bardzo dużo wnosi.”
„Ciekawe, dużo wnoszące doświadczenie. W dzisiejszych
czasach wszyscy chcą żyć ładnie i przyjemnie. Usuwa się
ból i cierpienie, które są nam potrzebne w kształtowaniu
charakteru.”
„Tak, aby zobaczyć, że niepełnosprawność jest nie tylko
fizyczna.”

Studenci i uczniowie wymieniali wspomnienia, refleksje,
które najbardziej zapamiętają ze spotkań z edukatorami.
Pojawiały się następujące wypowiedzi:













„Że niepełnosprawni, którzy przyjechali do naszej szkoły
byli mili, potrafili dobrze prowadzić zajęcia i opowiadać
o sobie.”
„Jednego z edukatorów, który był bardzo otwarty,
opowiadał nam o tym, że ma żonę, z którą chce założyć
rodzinę – był bardzo charyzmatyczny i miły”.
Dystans ludzi niepełnosprawnych do siebie, swojej
niepełnosprawności, słabości. Nie spodziewałam się, że
potrafią być aż na takim „luzie”.
„Otwartość, serdeczność i naturalność edukatorów.”
„Otwartość, uśmiech na ich twarzach i ta pozytywna
energia, która od nich biła”.
„Że bariery są w naszej podświadomości, a marzenia ma
każdy.”
„To, jakie oczekiwania osoby z niepełnosprawnością mają
wobec mnie.”
„Rozmowy,
bezpośredni
kontakt
z
osobami
niepełnosprawnymi.”
„Że osoby z niepełnosprawnością chcą być samodzielne,
nie oczekują nadmiernej pomocy i litości.”
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5. Rekomendacje do realizacji działań podobnego typu
Chociaż nie mamy ambicji wyznaczania uniwersalnych
standardów w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną,
jesteśmy
przekonani
o
wartości
zaprezentowanej koncepcji i sposobu jej realizacji. Będziemy
usatysfakcjonowani, jeżeli jej prezentacja stanie się
pretekstem do dyskusji na tematy zawarte w poradniku –
będzie ona dla nas okazją do kolejnej refleksji nad jakością
naszych przekonań czy ewentualnej weryfikacji słuszności
sposobu myślenia i działania. Mamy również nadzieję, że
opisane przez nas doświadczenia staną się inspiracją do
działań podobnego typu w innych organizacjach. Zachęcamy
do korzystania zarówno z zaprezentowanego systemu pracy
jak i z konkretnych wskazówek (scenariusze) uwzględniając
i wykorzystując
istniejącą
już
strukturę,
kulturę,
doświadczenia czy specyfikę danej organizacji.
Podsumowując całość przedstawionych działań
i doświadczeń chcemy zwrócić uwagę na kilka aspektów:
 Istnieje duże ryzyko, że w szkołach, ze strony uczniów
i nauczycieli wobec osób z niepełnosprawnością pojawi
się „hiperpoprawna” postawa czy powierzchowna
życzliwość i uprzejmość - nie służące autentycznemu
kontaktowi. Ankiety uczniów jasno pokazują, jakie opory
mają przed kontaktem z osobami z niepełnosprawnością,
głównie w postaci obaw „żeby nie urazić” – więc
wycofują się z kontaktu bądź wchodzą w rolę ultra
poprawności. Warto to nazywać wprost, „rozbrajać” te
postawy
stwarzając
warunki
do
otwartości
i autentyczności.
 Nasze doświadczenia pokazują, że ważne, aby na etapie
przygotowywania edukatorów zostawić przestrzeń na
bezpośrednie kontakty edukatorów z różnymi,
początkowo znanymi sobie grupami społecznymi. Nie
należy oczekiwać deklaracji, który z edukatorów,
z którymi odbiorcami będzie chciał mieć kontakt, bo to
jest trudne bez „dotknięcia” rzeczywistości (temu m.in.
służą przygotowania i próbki szkoleniowe).
 Warto pokazywać kandydatom na edukatorów
społecznych, że do każdej roli wymagane są nieco inne
predyspozycje, konstruktywnie uświadamiać zarówno
atuty jak i ograniczenia oraz pomóc dobrać najbardziej
optymalną do nich formę udziału w działaniach na rzecz
odbiorców.
 Bardzo ważne jest stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa
i zaufania do możliwości przyszłych edukatorów
(oczywiście adekwatnie do przejawianych przez
poszczególne osoby umiejętności i predyspozycji)
dostarczających im szansy do przejmowania
odpowiedzialności i podejmowania szerszej aktywności
społecznej.









Z naszych doświadczeń wynika, że jedną z najbardziej
wymagających grup odbiorców są uczniowie
w gimnazjum. Należy więc każdorazowo uwzględniać
kontekst rozwojowy: przy młodszych dzieciach
przygotować się na duże nieskrępowanie i otwartość,
przy gimnazjalistach - szczególnie na trudności
w poradzeniu sobie z własnymi emocjami, a w przypadku
licealistów – unikać postawy „poprawności politycznej”,
wychodzić naprzeciw nie definiowanym wprost obawom
i lękom.
Ogromną rolę w procesie przygotowywania edukatorów
społecznych pełni przetrenowanie jak największej ilości
potencjalnie trudnych czy urazowych sytuacji
w planowanych kontaktach z poszczególnymi grupami
odbiorców. Z jednej strony pomoże to wyposażyć ich
w stosowne „schematy” adaptacyjne - umożliwiające
budowanie pożądanego wizerunku w percepcji
odbiorców oraz uzyskanie satysfakcji własnej, pozwoli
oswoić się z ewentualnymi emocjonalnymi kosztami
takich sytuacji, czy też zweryfikować własną gotowość do
realnego zmierzenia się z nimi. Poprzez obserwację –
„laboratoryjnych” reakcji przyszłych edukatorów przez
trenerów, możliwa będzie ich realna pomoc
w podejmowaniu ostatecznych decyzji uczestników
o kontakcie z poszczególnymi grupami odbiorców.
Doświadczenia pozwalają również pomyśleć na kolejnym
etapie projektu o pewnej „specjalizacji” poszczególnych
edukatorów realizujących zadnia z określonymi grupami
odbiorców i skoncentrować się na doskonaleniu ich
kompetencji w danym obszarze - być może pozwoli to na
optymalniejsze wykorzystanie potencjalnych zasobów,
niż
próba
przygotowywania
„wszechstronnych
ekspertów”. Ten aspekt jednak jest możliwy wyłącznie
wobec osób już posiadających doświadczenia w roli
edukatorów społecznych.
Zasadniczą rolę w powodzeniu podobnych działań do
będących przedmiotem projektu - odgrywa właściwy
proces doboru członków grupy realizującej określone
zadania „edukacji społecznej”. Część osób powinna
prezentować
dobry
poziom
kompetencji
komunikacyjnych, inna z kolei sprawność organizacyjną
czy określoną - korzystną z punktu widzenia
planowanych działań umiejętność. Właściwy przydział
zadań poszczególnym realizatorom jest kluczowy i daje
możliwość udziału osób o bardzo różnych możliwościach
i umiejętnościach.
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Załączniki
PRZYKŁADOWE KONSPEKTY
I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
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Scenariusz spotkania z uczniami szkoły podstawowej
1. Powitanie.
2. Przedstawienie się, opowiedzenie o Stowarzyszeniu
Otwarte Drzwi, poinformowanie o celu spotkania, ramach
czasowych i organizacyjnych spotkania, ustalenie
wspólnych zasad porządkujących spotkanie.
3. Ćwiczenia:
 Indiańskie imiona - uczestnicy siedząc w kręgu mówią
swoje imię i pokazują wymyślony przez siebie gest.
Następnie po kolei każda osoba powtarza imię i gest
poprzedników. Ćwiczenia ma na celu zbudowanie
zaufania i bezpieczeństwa w grupie.
 Znajdź kopertę - dyskusja z uczniami na temat
niepełnosprawności i ich doświadczeń związanych
z niepełnosprawnością. Prowadzący otwiera kopertę
z pierwszym pytaniem „Co to jest niepełnosprawność?”.
Następnie uczniowie sprawdzają czy pod ich krzesłem
znajduje się koperta. Prowadzący kieruje dyskusją.
(Zabawa wymaga przygotowania sali przed zajęciami,
nim przyjdą uczniowie. Ukryte koperty mają na celu
zaciekawić i zogniskować uwagę dzieci.)













Pytania do ćwiczenia Znajdź koperty:
Co to jest niepełnosprawność?
Czy niepełnosprawność zawsze widać?
Czy osoba niepełnosprawna może być sportowcem?
Jakie są rodzaje niepełnosprawności?
Z czym może mieć kłopot osoba z niepełnosprawnością
ruchową?
Z czym może mieć kłopot osoba niewidoma?
Z czym może mieć kłopot osoba z niepełnosprawnością
intelektualną?
Czy osoba z niepełnosprawnością może pracować?
Czy osoba z niepełnosprawnością może uczyć się w tej
klasie?
Czy osoba niewidoma potrzebuje jakiejś pomocy? Jeśli
tak to jakiej?
Czy osoba z niepełnosprawnością intelektualną
potrzebuje jakiejś pomocy? Jeśli tak to jakiej?

rekwizytami - książki, zeszyty, coś, co związane jest
z marzeniami właściciela plecaka). Omówienie zabawy
z plecakiem. Dyskusja. Zapytanie uczniów o towarzyszące
im emocje.
 Spotkanie: uczestnicy chodzą po sali na hasło
prowadzącego mają za zadanie dobrać się w parę
z osobą, która stoi najbliżej wykonać polecenie
prowadzącego:
- Wymień uwagę o pogodzi
- Powiedz w jakim jesteś nastroju
- Powiedz komplement
4. Zakończenie – Prowadzący podsumowuje zajęcia i pyta
uczniów „Czy i co wam się podobało?”
5. Pożegnanie.

UCZNIOWIE

Czas trwania spotkania:




Kto tak jak ja… - osoby siedzą w kręgu na krzesłach,
jedna osoba stoi. Jej zadaniem jest wypowiedzieć zdanie
„ kto tak jak ja… (np. lubi lody)”. Osoby, których dotyczy to
stwierdzenie muszą zmienić miejsce, w tym czasie osoba,
która stała, szuka też miejsca dla siebie. Uczestnik,
któremu zabrakło krzesła, kontynuuje zabawę.
Plecak - wspólne tworzenie historii właścicielki plecaka osoby z niepełnosprawnością (plecak jest wypełniony

90 minut /z przerwą 15 minut/
UWAGA:
W spotkaniu z uczniami, zwłaszcza najmłodszymi ważne
jest pilnowanie ram czasowych i stosowanie zabaw
ruchowych i integracyjnych.
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Scenariusz spotkania ze studentami
1.
2.

3.





4.

5.

Powitanie uczestników spotkania i poinformowanie
o celu spotkania, ramach czasowych i organizacyjnych.
Ćwiczenie na zapoznanie się grupy:
 osoby pracują w parach, zostaną dobrane w miarę
możliwości tak, aby się nie znały wcześniej.
 ćwiczenie polega na rozmowie dwóch osób – jedna
opowiada o sobie, druga stara się jak najwięcej
zapamiętać/później jest zmiana.
 kolejnym punktem zadania jest przedstawienie
swojego rozmówcy na forum całej grupy.
 omówienie ćwiczenia.
Prezentacja działań Stowarzyszenia Otwarte Drzwi:
informacja o misji Stowarzyszenia oraz grupie
odbiorów
prezentacja działań Ośrodka Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych PARTNERZY, w tym:
 projektu „Siła Woli” (w ramach, którego jest
spotkanie),
 projektu „Giełda Mocy” – który promuje
zatrudnienie
wspomagane
osób
z niepełnosprawnościami
 projektu „W słabości siła” – który wspiera działania
wolontariacie osób z niepełnosprawnością
intelektualną na rzecz seniorów.
każdy z obecnych edukatorów opowiada o sobie: od
kiedy jest w Ośrodku, z jakiego wsparcia
korzystał/korzysta, czy i gdzie pracuje, plany itp.
Ćwiczenie dot. współpracy/komunikacji z osobą
z niepełnosprawnością
 praca w 4-5 osobowych zespołach, w każdej grupie
będzie ekspert - osoba z niepełnosprawnością edukator.
 każda grupa na przedyskutować oraz przygotować
informację dot. co według nich sprzyja komunikacji
i współpracy z osobą z niepełnosprawnością
(zachowania,
podejście,
postawy,
sposób
komunikacji), a co nie sprzyja/utrudnia.
 prezentacja swoich prac
 omówienie ćwiczenia, edukatorzy odnoszą się
bezpośrednio do siebie i swoich potrzeb.
Ćwiczenie - tworzenie „kampanii społecznej” dot.
niepełnosprawności
 praca w 4-5 osobowych zespołach, w każdej grupie
będzie ekspert - osoba z niepełnosprawnością edukator.
 każda z grup ma za zadanie przygotować plakat kampanię
społeczną
na
temat
niepełnosprawności (stworzenie pozytywnego
wizerunku osoby z niepełnosprawnością, kim jest,
jakie ma cechy, jakie ma potrzeby, a jakie

6.

ograniczenia, jakie podobieństwa i jakie różnice są
między uczestnikami spotkania, jakie studenci
znają rodzaje niepełnosprawności, czy znają
stereotypy o osobach z niepełnosprawnością?).
Dyskusja, omówienie plakatów, sprostowanie
błędnych informacji. Stworzenie wspólnej,
poprawnej „definicji” niepełnosprawności.
Zakończenie
–
podsumowanie
spotkania
i podziękowanie dla uczestników.

STUDENCI

Czas trwania spotkania:

180 minut
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Scenariusz spotkania z rodzicami z doświadczeniem niepełnosprawności.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Powitanie i krótka autoprezentacja wszystkich
uczestników spotkania.
Poinformowanie o celu spotkania, ramach czasowych
i organizacyjnych spotkania.
Prezentacja działań Stowarzyszenia Otwarte Drzwi:
 informacja o misji Stowarzyszenia oraz grupie
odbiorów,
 prezentacja działań Ośrodka Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych PARTNERZY,
 prezentacja projektu „Siła Woli”.
Prezentacja życiowych historii edukatorów, ze
szczególnym uwzględnieniem etapów kształcenia,
edukacji i terapii dzięki którym edukator/ka osiągnęli
zaradność życiową, samodzielność i autonomię.
Ćwiczenie „Plecak”. Uczestnicy spotkania (rodzice)
wspólne tworzą historię właściciela/ki plecaka - osoby
z niepełnosprawnością (plecak jest wypełniony
rekwizytami - książki, zeszyty, coś, co związane jest
z aktywnością zawodową, marzeniami właściciela
plecaka). Omówienie ćwiczenia z plecakiem. Dyskusja.
Zapytanie rodziców o towarzyszące im emocje
i refleksje.
Wniosek: Niepełnosprawność nie wyklucza z żadnej
sfery życia.
Obawy dotyczące przyszłości dziecka dla rodziców
doświadczających
zarówno
niepełnosprawności
w swojej rodzinie, jak też w dalszym środowisku.
 Edukatorzy rozdają rodzicom kartki i proszą by
każdy z rodziców, anonimowo napisał obawy które
związane są z przyszłością jego dziecka. Następnie
uczestnicy spotkania analizują i podejmują dyskusję
dotyczącą obaw rodziców. Osoby chętne (zarówno
rodzice, jak i edukatorzy) dzielą się swoim
doświadczeniem odwołując się do obaw
towarzyszących rodzicom, jak i konkretnych
sytuacji z życia edukatorów.
 Dyskusja nt. integracji w klasie, w szkole,
w środowisku rówieśniczym dzieci rodziców
uczestniczących w spotkaniu. W jaki sposób rodzice
uczestniczący w spotkaniu rozmawiają ze swoimi
dziećmi o niepełnosprawności - np. mówienie
wprost, nie wartościowanie, mówienie prawdy
adekwatnej do sytuacji dziecka, nie robienie
dzieciom złudzeń, motywowanie i ukazywanie
wartości
wspierania
dzieci
z
niepełnosprawnościami które mogą towarzyszyć
dzieciom pełnosprawnym w innych przedmiotach,
zajęciach, aktywnościach, dziedzinach, sytuacjach
życiowych etc.

Zapytanie rodziców, jakie mają doświadczenia i czy
spotkali się z uwagami na temat trudnych sytuacji
dotyczących dzieci z niepełnosprawnościami
w klasie, w szkole, w grupie rówieśniczej swoich
dzieci? Czego potrzebują zarówno rodzice, jak
i pełnosprawne dzieci w procesie integracji dzieci
z niepełnosprawnościami?
Pytania, refleksje i wnioski uczestników spotkania.
Ankiety ewaluacyjne.
Zakończenie
–
podsumowanie
spotkania
i podziękowanie
dla
uczestników.
Omówienie
powstałych pomysłów na dalszą współpracę.


7.
8.
9.

RODZICE

Czas trwania spotkania:

90 minut
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Scenariusz spotkania z urzędnikami
1.

Powitanie i krótka autoprezentacja wszystkich
uczestników spotkania.
2.
Poinformowanie o celu spotkania, ramach czasowych
i organizacyjnych spotkania.
3.
Prezentacja działań Stowarzyszenia Otwarte Drzwi:
 informacja o misji Stowarzyszenia oraz grupie
odbiorów,
 prezentacja działań Ośrodka Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych PARTNERZY,
 prezentacja projektu „Siła Woli”.
4. Zaproszenie
urzędników
do
dyskusji
nt.
niepełnosprawności (czy uczestnicy spotkania mieli w
swoim
życiu
kontakt
z
osobami
z niepełnosprawnościami? W jakich okolicznościach?
Jak Pani/Pan odnalazł/a się w tym kontakcie? Co było
trudnego? Co było łatwego? Czy udało się pomóc
osobie z niepełnosprawnością? Czy był/a Pani
skuteczna/y? Proszę opisać tę sytuację?)
5. Propozycja pracy w parach - odgrywanie scenek
z zamianą
ról,
w
których
osoby
z niepełnosprawnościami będą w roli urzędników
a urzędnicy będą w roli osób z niepełnosprawnościami
(np. scenka osoby która składa wniosek
o dowód/paszport w urzędzie). Dobór osób w pary.
Omówienie instrukcji zadania i tytułów scenek do
odegrania. Po odegraniu scenek pytamy wszystkich
uczestników jakie emocje im towarzyszyły, jak osoby
grające petentów chciałyby być potraktowane a jak
były? Co warto usprawnić? Na co należy zwrócić
szczególną uwagę?
6. Zaproszenie urzędników do dyskusji. Omówienie
sytuacji w których znaleźli się edukatorzy i mogli liczyć
na wsparcie w załatwieniu swojej sprawy oraz
odwołanie się przez edukatorów do sytuacji w których
nie mogli liczyć na pomoc urzędnika.
7. Prezentacja historii edukatorów - na czym polega jego
niepełnosprawność i z czego wynika, co robi w życiu,
czym się interesuje, kim są jego przyjaciele, rodzina,
jakie są jego pasje i zainteresowania, trudności oraz
obszary wsparcia.
8. Zapytanie urzędników czy mają takie doświadczenia i
czy spotkali się z uwagami na temat trudnych sytuacji w
urzędach, jak sobie radzą z takimi problemami, jakie są
ich rozwiązania, czy osoby z niepełnosprawnościami
mogą spowodować by skutecznie załatwić sprawy w
urzędzie?
9. Pytania, refleksje i wnioski uczestników spotkania.
10. Ankiety ewaluacyjne.

11.

Zakończenie
–
podsumowanie
spotkania
i podziękowanie
dla
uczestników.
Omówienie
powstałych pomysłów na dalszą współpracę.

URZĘDNICY

Czas trwania spotkania:

90 minut
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Scenariusze warsztatów train-the-trainer
AUTOPREZENTACJA
1. Przestawienie się trenerów.
2. Imiona – zapoznanie
Wszyscy – uczestnicy i trenerzy siedzą w kręgu. Każdy po
kolei przedstawia się, mówiąc swoje imię, ale przed nim
dodają cechę, która ją opisuje. Utrudnieniem jest to, że
musi to być cecha zaczynająca się na tę samą literę co jej
imię. Może to być Mądry Marcin, Zaradna Zosia, Miła
Marta itd. Ćwiczenie pomaga w szybkim zapamiętywaniu
imion osób uczestniczącym w warsztacie. Dodatkowo
można poprosić uczestników aby zanim się przedstawią
powiedzieli wszystkie imiona i cechy osób, które
przedstawiały się wcześniej. W razie potrzeby utrwalenia
imion można użyć piłki – uczestnicy rzucają piłkę do
poszczególnych osób wymieniając ich imiona i cechy.
3. „Prawda/fałsz” - ćwiczenie integracyjne, rozluźniające
i wprowadzające w temat autoprezentacji. Każda z osób
pisze na kartce trzy informacje na swój temat: dwie
prawdziwe i jedną fałszywą. Następnie wszyscy czytają
swoje informacje a pozostałe osoby mają za zadanie
odgadnąć, co jest prawdą, a co fałszem. To ćwiczenie
można też przeprowadzić z podziałem na grupy (na
końcu konspektów znajdują się przykłady zabaw
wspomagających podział na grupy oraz podnoszących
poziom energii).
4. Zapoznanie i przestawienie uczestnikom szkolenia:
wyodrębnionych modułów oraz przedstawienie planu
dnia.
5. Nasze oczekiwania wobec warsztatów – co stanowi
największą trudność w kontekście przestawionych
modułów, na czym zależy, jaki jest cel. Praca odbywa się
w grupach, które można stworzyć za pomocą zabawy.
6. Co to jest autoprezentacja? – burza mózgów i dyskusja.
Spisanie na tablicy pomysłów dotyczących tego, czym
jest autoprezentacja i co jest w niej ważne. Dyskusję
można wzbogacić o krótkie nagrania video i obrazki
obrazujące to, ile informacji niesie w sobie wygląd,
postawa ciała, mimika etc.
7. Moje doświadczenie z autoprezentacją: praca w parach.
Osoby w parach opowiadają sobie o swoich
doświadczeniach w autoprezentacji wg punktów:
 Sytuacja
 Kiedy
 Co pomagało? Co sprawiało, że się dobrze czułem?
 Co sprawiało trudności? Co sprawiało, że się źle czułem?

Następnie osoby prezentują doświadczenie swojego
partnera na forum całej grupy.
8. Antyprzykłady „co jest nie tak” – pokaz slajdów
przedstawiających osoby popełniające rażące błędy
w autoprezentacji. Omówienie najczęściej popełnianych
błędów. Podsumowanie - stworzenie wspólnego
poradnika z radami na flipcharcie, gdzie podkreślone
zostaną najważniejsze aspekty (o co należy zadbać, czego
się wystrzegać, na co zwrócić uwagę itp.).
9. Podsumowanie - wrażenia z zajęć, zapowiedź
następnego spotkania. Prośba o przygotowanie
5 minutowego wystąpienia, do zaprezentowania przed
kamerą, np. najlepsza przygoda w życiu.
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WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Powitanie, przypomnienie kontraktu, przedstawienie
planu zajęć na dziś.
Indiańskie imiona: każdy z uczestników przypomina
swoje imię jednocześnie prezentując wymyślony przez
siebie gest, następnie po kolei lub losowo (ze
wskazaniem przez prowadzącego) osoby i wszyscy
mówią jej imię i pokazują wymyślany przez nią gest.
Poradnik autoprezentacji - przypomnienie tematu
poprzedniego spotkania, stworzenie wspólnego
poradnika z radami na flipcharcie, gdzie podkreślone
zostaną najważniejsze aspekty autoprezentacji (o co
należy zadbać, czego się wystrzegać, na co zwrócić
uwagę itp.). W trakcie warsztatów w ramach „Siła Woli”
poradnik prezentował się następująco:
 Staraj się patrzeć rozmówcy w oczy (od 30 do 70%
czasu trwania wystąpienia)
 Uważnie obserwuj i słuchaj odbiorców
 Odstresuj się i wypocznij przed wystąpieniem
 Przygotuj materiały, dopasuj treść i formę
wystąpienia do odbiorców
 Przestrzegaj zasad kultury i zachowuj się
odpowiednio do sytuacji
 Kontroluj mowę ciała
 Staraj się mówić wyraźnie i głośno, zwróć uwagę na
ton głosu
 Bądź przed czasem
 Dostosuj czas wystąpienia do odbiorców
 Przedstaw się, powiedz coś o sobie. Opowiedz o celu
wystąpienia.
Stresoludek - na schematycznie narysowanych
postaciach uczestnicy w grupach zaznaczają jakie objawy
pojawiają przy tremie (np. drżenie, pocenie rąk, drżenie
głosu itp.). Po prezentacji obu grup dyskusja - jak sobie
z takim stresem radzić?
Nagrywanie wystąpień – przygotowane przez
uczestników wystąpienia są nagrywane, oglądanie
i omawianie (co mi się podobało w Twoim wystąpieniu?
Co mógłbyś poprawić w twoim wystąpieniu? – zwrócenie
uwagi na komunikację werbalną i niewerbalną). Ważne!
- ćwiczenie wymaga dobrej atmosfery, dobrowolności
i stworzenia poczucia bezpieczeństwa. Na koniec –
podsumowanie ćwiczenia, można też zaprezentować
wzorcowy filmik z wystąpieniem.
Podsumowanie dnia, podzielenie się wrażeniami, „z czym
kończę dzisiejsze zajęcia”.

NAWIĄZYWANIE I PODTRZYMYWANIE
KONTAKTU Z GRUPĄ Z UWZGLĘDNIENIEM
JEJ SPECYFIKI
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przypomnienie ostatnich zajęć, rozdanie wydrukowanych
poradników.
Wprowadzenie teoretyczne w formie krótkiej pogadanki
i dyskusja. Jak skutecznie nawiązać kontakt z odbiorcami
i umiejętnie go podtrzymywać? (na razie bez
uwzględniania specyfiki grup docelowych) – np.
określenie celu spotkania, poznanie oczekiwań, zadbanie
o podtrzymanie uwagi i aktywności słuchaczy,
obserwowanie zachowań słuchaczy, elastyczność, jak
radzić sobie z trudnymi pytaniami, co robić, gdy czujemy
się niesłuchani itp.
Charakterystyka grup: każda grupa ma za zadanie
opracować charakterystykę jednej grupy docelowej:
 uczniowie
 studenci
 rodzice
 urzędnicy
W tej charakterystyce powinny znaleźć się następujące
informacje: przedział wiekowy, zainteresowania,
oczekiwania od wystąpienia, ich możliwe doświadczenia
z niepełnosprawnością, zalety pracy z taką grupą
i trudności w pracy z taką grupą. Po skończeniu pracy
w grupach – dyskusja i omówienie.
Scenki z grupami docelowymi. Jedna osoba czyta
przygotowaną przez trenerów, prostą treść. W czasie
czytania uczestnicy zachowują się jak dana grupa
odbiorców np. dzieci. Mogą to być stereotypowe
zachowania. Potem każdy czytający dzieli się wrażeniami,
jak było, co było trudne, co mogłoby pomóc. Grupa
dopowiada swoje pomysły. Takie ćwiczenie wymaga
zaanimowania przez trenerów.
Ważne! - ćwiczenie przygotowuje do trudnych sytuacji,
które mogą wystąpić w każdej z grup, pomaga
w zauważeniu różnic i charakterystycznych potrzeb oraz
cech danej grupy – jednocześnie wymaga komentarza
i omówienia by nie powielać i nie wzmacniać
stereotypów.
Wypisanie
z
uwzględnieniem
doświadczeń
z poprzedniego ćwiczenia rad do pracy z każdą z tych
grup – co się sprawdzi, a co nie, czego należy unikać.
Tutaj też można dać czas na wymianę doświadczeń
wśród osób, które już pracowały z takimi grupami.
Podsumowanie. Refleksje z warsztatów. Zapowiedź
kolejnego spotkania.
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PRZYGOTOWANIE PROGRAMU SPOTKANIA
EDUKACYJNEGO I SWOJEJ ROLI W NIM.
1.

Powitanie
uczestników
i
przypomnienie
poprzedniego tematu zajęć.
2. Zebranie
deklaracji
z
uwzględnieniem
charakterystyki wszystkich grup:
 Każdy z uczestników otrzymuje 3 karteczki, np.
niebieską, białą i czerwoną. Podpisuje je swoim
imieniem i nazwiskiem a potem naklei na
przygotowanych kartach „DZIECI”, „STUDENCI”,
„URZĘDNICY”, „RODZICE”, gdzie czerwona karta
oznaczałaby, że absolutnie nie chce z tą grupą
pracować, biała, że byłby w stanie z tą grupą
pracować, niebieską, że bardzo chętnie (kolory
można zmienić). Ważne! - ćwiczenie ma być okazją
do refleksji na temat preferencji, obaw i wyobrażeń
odnośnie spotkań w grupach – z naszych
doświadczeń wynika jednak, że nie powinno być
zamykające przy ostatecznym udziale edukatorów
w warsztatach w szkołach.
3. Spisanie scenariuszy - konkretnych etapów pracy
z każdą grupą, ustalenie celów i zadań, sformułowanie
instrukcji do zadań i zapisanie wszystkich pomysłów
w formie gotowych do użycia scenariuszy zajęć. Ważne!
– jest to praca wymagająca dużej ilości czasu, wsparcia ze
strony trenerów oraz rozsądnego rozplanowania przerw
i korzystania z zabaw podnoszących poziom energii
(umieszczonych na końcu).
4. Podsumowanie zajęć.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ SWOIM
DOŚWIADCZENIEM W PROCESIE
EDUKACYJNYM (PRACA NAD
ŚWIADOMOŚCIĄ WŁASNYCH MOCNYCH I
SŁABYCH STRON, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM TYCH, ZWIĄZANYCH Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ).
1.

Przypomnienie poprzedniego spotkania i wprowadzenie
do tematu. Co to jest niepełnosprawność? – dyskusja.
2. Rodzaje niepełnosprawności - w formie „latających
plakatów", z podziałem na grupy. Każda grupa otrzymuje
plakat
z
napisem
i
odpowiednią
grafiką
„niepełnosprawność ruchowa", „niepełnosprawność
intelektualna",
„niepełnosprawność
psychiczna",
„niepełnosprawność zmysłowa" - za zadanie ma napisać
charakterystykę tych grup, skojarzenia, potrzeby.
W czasie ćwiczenia co wyznaczony czas – np. 10-15
następuje wymiana plakatów, tak, żeby każda grupa

dopisała się do każdego plakatu. Po zakończeniu
następuje prezentacja efektów pracy i dyskusja. Ważne!
– trener powinien w wyważony sposób wesprzeć
uczestników swoją wiedzą oraz stworzyć okazję do
dzielenia się przez nich osobistym doświadczeniem. Jest
to istotne ćwiczenie, bo przy jego okazji następuje
wypisanie
charakterystycznych
trudności
osób
z niepełnosprawnością intelektualną, co potrzebne jest
zarówno dla uczestników do rozumienia samych siebie,
jak również do przygotowania i prowadzenia warsztatów
w szkołach.
3. Niepełnosprawność w 360 stopniach. Każdy
z uczestników ma za zadanie wypełnić tabelę, co o jej
niepełnosprawności myśli/jakie ma przekonanie: on
sam, członkowie jego rodziny, koledzy/znajomi...
Następnie warto byłoby, żeby państwo porozmawiali
o tym w parach. Chętni - na forum. Ważne! – Jest to
ćwiczenie wymagające delikatności i stworzenia dobrej
atmosfery. Przy tym zadaniu niektóre z osób
niepełnosprawnych sięgają do wspomnień związanych
z tym, jaki stosunek do niepełnosprawności mają
członkowie najbliższej rodziny czy też do często trudnych
przeżyć ze szkoły.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W 360 STOPNIACH
CO O MOJEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI …
MYŚLĘ JA SAM/SAMA
MYŚLĄ MOI RODZICE/CZŁONKOWIE
RODZINY
MYŚLĄ KOLEDZY/KOLEŻANKI
MYŚLI PRACODAWCA
MYŚLI/MYŚLĄ
MYŚLI/MYŚLĄ
4. Co chcemy przekazać? Co inni powinni o nas wiedzieć? –
dyskusja o tym czym uczestnicy warsztatów chcieliby
dzielić się w czasie prowadzonych przez siebie
warsztatów. Rozmowa o treści planowanych warsztatów,
ale też o własnych granicach – o czym mam chęć
i gotowość mówić, co chcę zostawić dla siebie.
5. Podsumowanie – rundka „z czym kończę warsztaty?”.
Wypełnienie ankiet.

„ENERGIZERY” I ĆWICZENIA UŁAWIAJĄCE
PODZIAŁ NA PARY/GRUPY
Ćwiczenia podnoszące poziom energii w grupie – zalecane by
korzystać z nich po przerwie i wtedy, gdy trener czuje, że
poziom energii w grupie spada. W trakcie szkolenia „trainthe-trainer” dla edukatorów wszystkie ćwiczenia ściśle
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związane z tematyką danego modułu, wymagające dużej
koncentracji
przeplatane
były
ćwiczeniami
doenergetyzowującymi, co cieszyło się uznaniem osób
biorących udział w szkoleniu i pomagało uczestnikom
zachować koncentrację mimo długiego czasu trwania
szkolenia (8 godzin). Tego typu zabawy przydawały się także
w szkołach, zwłaszcza z młodszymi osobami. Oto
przykładowe ćwiczenia:
Spotkanie: Uczestnicy chodzą po sali przy muzyce. Gdy
muzyka cichnie mają za zadanie dobrać się w parę z osobą,
która stoi najbliżej i wykonać polecenie prowadzącego:
 Wymień uwagę o pogodzie
 Powiedz w jakim jesteś nastroju
 Powiedz komplement
 Życz miłego dnia
Sieć: osoby stają w ciasnym kręgu, zamykają oczy i wyciągają
do siebie ręce. Starają się zrobić tak, żeby każda ręka złapała
inną. Powstaje poplątana sieć, uczestnicy już w otwartymi
oczami próbują się rozplątać nie rozrywając sieci (przy tym
ćwiczeniu przyda się pomoc kogoś kto nie będzie zaplątany)
Podaj to: uczestnicy siedzą lub stoją w kręgu. Jeden
z uczestników zabawy wymyśla jaką rzecz podaje innym
i wykonuje takie ruchy jakby coś przekazywał koledze.
Podczas gdy przedmiot "krąży" uczestnicy mają za zadanie
zgadnąć co to jest. (inaczej podaje się ciężką walizkę, inaczej
piórko, inaczej telefon komórkowy, klucz etc.)
Przekrzykiwacze: Osoby podzielone na 3 grupy. Grupy
muszą stanąć tak, żeby grupa numer 2 była pomiędzy
grupami 1 i 3. Zadaniem grupy numer jeden jest przekazać
jakiś komunikat hasło grupie numer 3. Natomiast grupa
numer 2 ma głośno uniemożliwiać przekazanie informacji.
Ryby: Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy. Jedna
z nich tworzy sieć – czyli trzymający się za ręce krąg. Druga
grupa będzie rybami, które znajdują się w środku kręgu.
Zadaniem ryb jest (na określony znak np. gwizdek) wydostać
się z sieci różnymi sposobami, a zadaniem sieci jest do tego
nie dopuścić. Po określonym czasie grupy zamieniają się
rolami.
Co fruwa?: Uczestnicy zabawy siadają w kręgu, tak by dobrze
widzieć prowadzącego. Prowadzący wymienia różne
zwierzęta, za każdym razem mówi np. kanarek fruwa, wróbel
fruwa, hipopotam fruwa. Za każdym razem, gdy wypowie
nazwę zwierzęcia – podnosi ręce, udając, że macha
skrzydłami. Nasi uczestnicy muszą pokazywać ten sam ruch,
ale tylko w chwili, gdy mowa jest o ptakach (bądź
zwierzętach wyposażanych w skrzydła – kwestię tę warto
ustalić przed zabawą). Jeśli ktoś się zagapi i będzie imitował
skrzydła przy innym zwierzęciu – odpada.
Powrót: Każdy uczestnik wybiera sobie dowolny punkt w sali.
Na sygnał wszyscy zaczynają chodzić po całej sali. Na dźwięk
gwizdka, komendę “stop” każdy udaje się do wybranego
przez siebie wcześniej punktu. Prowadzący podaje w jaki

sposób uczestnicy dostają się na swoje miejsce (np. powiedz
„cześć” każdej napotkanej osobie, kręcąc się w kółko, idź,
patrząc w dół, idź tyłem, skacz, idź baaardzo powoli, idź
bokiem itp.). W kolejnej rundzie uczestnicy mogą korzystać
z tego samego miejsca, bądź wybrać jakieś inne.
Kto tak jak ja… - osoby siedzą w kręgu na krzesłach, jedna
osoba stoi. Jej zadaniem jest wypowiedzieć zdanie „ kto tak
jak ja… (np. lubi lody)”. Osoby, których dotyczy to stwierdzenie
muszą zmienić miejsce, w tym czasie osoba, która stała,
szuka też miejsca dla siebie. Uczestnik, któremu zabrakło
krzesła, kontynuuje zabawę.
Cicho…: Jedna osoba z zasłoniętymi oczami stoi na środku
Sali, pozostałe osoby są zgromadzone w jednej jej części.
Zadaniem kilku wybranych osób jest przejść na drugą część
Sali tak cicho, żeby osoba z zamkniętymi oczami tego nie
usłyszała, ona natomiast ma podać liczbę osób, które
przeszły.
Idź-stój: osoby chodzą po sali, w tle muzyka. Zadanie polega
na wykonywaniu komend prowadzącego: idź, stój, klaśnij,
tupnij. Po chwili zmiana zasad zabawy: zmiana znaczeń słów:
idź znaczy stój, klaśnij znaczy tupnij itp.

ĆWICZENIA UATRAKCYJNIAJĄCE PODZIAŁ
NA PARY/GRUPY
Memory: osoby losują po jednym obrazku i szuka swojej
pary, czyli osoby, która wylosowała ten sam obrazek
Kolory: każdy z uczestników losuje kolorową kartkę, potem
szuka swojej np. zielonej grupy (zabawa wymaga
przygotowania określonej ilości kartek).
Atomy: Uczestnicy stają się wolnymi atomami, poruszają się
w wyznaczonym obszarze. Prowadzący wydaje komendy:
temperatura rośnie – atomy poruszają się szybciej, obijając
się o siebie nawzajem, temperatura maleje – atomy stają się
wolne i ociężałe, atomy łączą się w cząsteczki – podajemy
liczbę atomów w cząsteczce, które muszą złapać się za ręce.
Na sam koniec podajemy taką liczbę jaką potrzebujemy do
kolejnego zadania i w takich losowych grupach uczestnicy
zostają.
Sałatka owocowa: wszyscy siedzą w kręgu, każdy uczestnik
ma przyporządkowany owoc (wg preferencji lub losowo). Na
hasło: jabłka/kiwi/gruszki/itd. wszyscy przedstawiciele
danego owocu wstają i zamieniają się miejscami. Na koniec
jabłka/gruszki/itd. tworzą osobne grupy. Ćwiczenie służy
zarówno podniesieniu poziomu energii jak i podziałowi na
grupy.
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