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aBStrakt

Głównym celem artykułu jest ukazanie zagadnienia pracy z dziećmi i mło-
dzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku domu pomocy spo-
łecznej. Autorki starają się odpowiedzieć na pytania, jakie metody i formy pra-
cy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie są praktykowane i które z nich 
są uważane za najbardziej skuteczne. Zwrócono uwagę na relacje z rodziną oraz 
na sytuację społeczno-ekonomiczną rodziców jako ważne czynniki determinu-
jące oddanie dziecka do ośrodka pomocy. Rozważania mają charakter teore-
tyczno-empiryczny.
Słowa kluczowe: sieroctwo społeczne, niepełnosprawność intelektualna, dom 
pomocy społecznej

wProwadzenie

W ostatnich latach zainteresowanie badaczy funkcjonowaniem osób 
z  niepełnosprawnością intelektualną znacznie wzrosło. Znaczenie 

wsparcia ze strony otoczenia społecznego w samodzielnym działaniu, podej-
mowaniu decyzji, a co za tym idzie – przygotowaniu do aktywnego życia osób 
z niepełnosprawnością intelektualną – stało się zagadnieniem podejmowanym 
przede wszystkim na gruncie psychologii, socjologii, pedagogiki i antropologii.

Od kilku lat, jak zauważa Stanisław Kowalik (2006, s. 135–156), obser-
wujemy duży postęp w sposobie rozumienia niepełnosprawności intelektu-
alnej. Zmiany dokonały się już w samym nazewnictwie, a także w sposobie 
postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną, które coraz częściej 
stają się podmiotami wolności i  praw. To zaś przyczynia się do rzadsze-
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go izolowania ich w ośrodkach zamkniętych (Żmudzka, 2003; Sękowski, 
2002; Mrugalska, 1996; Świtaj, 2012).

Jednakże wielu autorów (Żmudzka, 2003, s.  47–57; Sękowski, 2002, 
s. 129–144; Mrugalska, 1996, s. 55; Świtaj, Wciórka, 2012) zwraca uwa-
gę na fakt, że pomimo formalnych deklaracji o równości wszystkich ludzi 
nadal mamy do czynienia ze stygmatyzacją i stereotypizacją osób z niepeł-
nosprawnością, szczególnie intelektualną. Stwierdzenia typu: „upośledzeni 
są głupi, nic nie rozumieją, niczego nie mogą się nauczyć”, „to kara za grze-
chy kogoś z rodziny”, „upośledzeniem umysłowym można się zarazić” po-
twierdzają stygmatyzującą rolę niepełnosprawności intelektualnej. W spo-
łeczeństwach zachodnich istnieje szereg stereotypów, które często ukazują 
człowieka z niepełnosprawnością intelektualną jako bezużytecznego, złośli-
wego, będącego ciężarem dla innych. Aktywność tych osób ukazywana jest 
jako nietypowa. W aurze niecodzienności przedstawiani są ludzie z  tego 
typu niepełnosprawnością, którzy są niezależni, aktywni zawodowo, czy 
też zakładają własne rodziny. Tymczasem osoby te nie są przecież całkowi-
cie niesprawne, a ograniczenia pojawiające się w ich życiu dotyczą sfery in-
telektualnej. Jeśli zatem zostaną im zapewnione właściwe warunki rozwoju, 
dostosowane do ich potrzeb i  możliwości, mogą nauczyć się funkcjono-
wania w życiu społecznym i zaspokajania przynajmniej niektórych swoich 
potrzeb. Nie ulega wątpliwości, że to zadaniem rodziców staje się praca 
nad rozwojem autonomii, umiejętności społecznych, komunikacyjnych, ra-
dzenia sobie w sytuacjach trudnych przez dziecko z niepełnosprawnością 
intelektualną. Jednakże zdarza się, że najbliższe otoczenie nie jest w stanie 
sprostać stojącym przed nim wyzwaniom i nie potrafi zapewnić mu od-
powiednich warunków do rozwoju. Wspomniana niewydolność systemu 
rodzinnego staje się jednym z powodów umieszczenia potomka w instytu-
cjach mających zapewnić mu warunki do jak najlepszego funkcjonowania.

W celu lepszego zdiagnozowania opisywanych zjawisk odwołamy się 
do pojęcia trajektorii, które jest coraz częściej wykorzystywane w bada-
niach ludzkiego życia. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku procesów, 
zdarzeń i  sytuacji, którym towarzyszą cierpienie i  ból, niejednokrotnie 
charakteryzujące życie osób niepełnosprawnych. W ujęciu Gerharda Rie-
manna i Fritza Schützego (1992, s. 89–109) termin „trajektoria” opisu-
je proces cechujący się pojawieniem się chaosu w życiu jednostki, który 
przyczynia się do trwałych zmian zarówno w  jej biografii, jak i  tożsa-
mości. Podobnie owo zjawisko definiuje Mirosława Nowak-Dziemiano-
wicz (2006, s. 230), zdaniem której „trajektoria cierpienia” dotyczy kon-
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kretnych sytuacji życiowych, „w których pojawia się [ona – przyp. aut.] 
znienacka, w  sposób wcześniej nieprzewidziany”. Pojawienie się owych 
nieprzewidzianych zdarzeń niejednokrotnie, jak twierdzi autorka, „nie 
pozwala już życiu jednostki płynąć po utartych, oswojonych i  znanych 
szlakach” (tamże, s.  230). Wynika z  tego, że jednostka przestaje mieć 
wpływ na bieg własnego życia. W miejsce poczucia kontrolowania wszyst-
kich wydarzeń w życiu codziennym, pojawia się wrażenie przytłoczenia 
otaczającą, nową, nieznaną rzeczywistością.

W prezentowanym artykule trajektorię losów osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną dzielimy na okres przed umieszczeniem w instytucji i po 
nim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na formy i metody wykorzystywa-
ne w pracy z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Mło-
dzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie. 
Chociaż w materiale badawczym nie odnosimy się bezpośrednio do opi-
sywanej wcześniej kategorii pojęciowej, stała się ona punktem wyjścia do 
uporządkowania zebranego materiału.

Praca z dziećmi i młodzieżą z niePełnoSPrawnością 
intelektualną w środowiSku domu Pomocy 
SPołecznej – metodologia badań

Celem przeprowadzonych badań było prześledzenie sposobów i metod pra-
cy z dziećmi osieroconymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Dodatko-
wo interesowało nas zagadnienie losów owej grupy społecznej w kontekście 
znalezienia się w ośrodku opieki, co jednocześnie wiązało się z uzyskaniem 
statusu sierot społecznych. W kontekście opisywanego zjawiska Sylwia Ba-
dora (2006, s. 85) podkreśla znaczenie funkcjonowania psychospołecznego 
dziecka. W związku z tym sieroctwo społeczne określiła jako „szczególny 
psychologiczny i społeczny stan, w jakim znalazło się dziecko, który cha-
rakteryzuje się pozbawieniem go opieki rodziców i  przejęciem tej opieki 
przez inne osoby lub instytucje, przy czym kontakt z rodzicami jest niedo-
stateczny lub nie ma go wcale”. Ważne zatem dla podejmowanego tematu 
okazało się znalezienie odpowiedzi na pytania:
•	 Jakie metody i formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektu-

alnie są praktykowane w ośrodku pomocy?
•	 Które z metod pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo są uważane 

za najbardziej skuteczne?
•	 Czy stopień upośledzenia dziecka ma wpływ na wybór metod pracy?
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•	 Jakie czynniki decydują o oddaniu dziecka do domu pomocy?
•	 Z jakich środowisk pochodzą najczęściej wychowankowie?
Odpowiedzi na postawione pytania badawcze z jednej strony mają uka-

zać metody pracy z dziećmi upośledzonymi intelektualnie, wskazać na sku-
teczność podejmowanych oddziaływań, z drugiej zaś – ujawnić warunki 
życia i trajektorie losów podopiecznych, co może dostarczyć informacji na 
temat środowiska rodzinnego i potencjalnych problemów, które uniemożli-
wiły pozostanie dzieci w domach.

W badaniu zastosowano podejście jakościowe. Jako metodę badawczą 
zastosowano wywiad. Techniką, którą się posłużono, był standaryzowa-
ny wywiad pogłębiony, który przeprowadzono z sześcioma nauczycielkami 
pracującymi w domu opieki, w tym z dyrektorką ośrodka. Narzędziem był 
scenariusz wywiadu. Narzędzie badawcze składało się z  trzech głównych 
kategorii pytań. Pierwsza dotyczyła trajektorii losów podopiecznych domu 
pomocy, druga – metod pracy stosowanych w placówce, natomiast trzecia 
– oceny skuteczności poszczególnych metod oraz wpływu stopnia niepeł-
nosprawności na dobór metod pracy.

Badania zrealizowano1) w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Mło-
dzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie 
w marcu 2015 roku. Jest to placówka z wieloletnim doświadczeniem, w któ-
rej w momencie badania przebywało 79 dziewcząt niepełnosprawnych inte-
lektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Zadaniem placówki jest przygotowanie podopiecznych do samodziel-
nego funkcjonowania w  życiu codziennym w  stopniu odpowiadającym 
poszczególnym poziomom upośledzenia. Ośrodek zapewnia przebywają-
cym w nim dziewczętom całodobową opiekę, zakwaterowanie, wyżywie-
nie, wychowanie i  rehabilitację medyczną na poziomie obowiązujących 
standardów w zakresie i formie, które wynikają z indywidualnych potrzeb 
mieszkańców. Personel placówki składa się z osób świeckich i zakonnych. 
Są to psychologowie, instruktorzy terapii zajęciowej, nauczyciele, opiekun-
ki dziecięce, pokojowe, logopedzi oraz personel medyczny (lekarz rodzinny, 
psychiatra, rehabilitanci i pielęgniarki).

1) Badania zrealizowano w zakresie seminarium magisterskiego prowadzonego przez 
dr Joannę Borowik na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 
Zostały one przeprowadzone przez panią Agnieszkę Frąckiewicz.
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trajektoria loSów niePełnoSPrawnych Sierot 
SPołecznych – analiza wyników badań

Pierwsza grupa pytań, którą zadano respondentom, odnosiła się do powo-
dów umieszczenia dziecka przez rodziców w ośrodku pomocy społecznej. 
Odpowiedzi na nie ujawniły nie tylko informacje na temat bezpośrednich 
przyczyn, lecz także uzyskano opis sytuacji społeczno-ekonomicznej, która 
panowała w rodzinach podopiecznych.

Z analizy zebranego materiału wynika, że dwiema głównymi przyczy-
nami umieszczenia dziecka w ośrodku pomocy jest sytuacja ekonomicz-
na rodziny oraz nieposiadanie przez rodziców kwalifikacji do zapewnienia 
kompleksowej opieki potomstwu. Jedna z badanych mówi:

Leczenie dziecka oraz jego rehabilitacja bywa często długotrwała i wyma-
ga ze strony rodziców dużych nakładów finansowych. Jedno z  rodziców, 
najczęściej matka, aby zapewnić opiekę dziecku, musi zrezygnować z pracy 
zarobkowej. Zarobki jednej osoby często nie są wystarczające, aby ponosić 
wysokie koszty leczenia i rehabilitacji dziecka. (R2)

Inna dodaje:

Niektóre pensjonariuszki są dotknięte kilkoma schorzeniami lub deficytami, 
przykładem może być Iwona [imię pensjonariuszki zostało zmienione – 
przyp. aut.], niepełnosprawna intelektualnie w stopniu znacznym, u któ-
rej występuje epilepsja, niedowład czterokończynowy oraz wada wzroku. 
Z powodu niedowładu Iwonka nie potrafi samodzielnie pokonywać barier 
architektonicznych, ma problemy z poruszaniem się. To jest naprawdę cięż-
kie dla rodziców. (R3)

Sytuacja ekonomiczna rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne, 
może się pogorszyć nie tylko ze względu na rezygnację jednego z rodziców 
z pracy. W takich rodzinach pojawiają się dodatkowe wydatki, jak chociaż-
by wielowymiarowa rehabilitacja, która de facto staje się potrzebą podstawo-
wą osoby o specjalnych wymaganiach. Ponadto w przypadku omawianego 
domu pomocy wiele pensjonariuszek pochodzi z  rodzin wielodzietnych. 
Badane zwracały uwagę, że potrzeby dziecka niepełnosprawnego są na tyle 
wysokie, że nie pozwalają na przeznaczenie wystarczających środków na 
pozostałe dzieci. Dodatkowo wiele rodzin jest dotkniętych bezrobociem, 
utrzymują się z zasiłków lub prowadzą gospodarstwa małorolne, które nie 
przynoszą wysokich dochodów. Widzimy więc, że sytuacja ekonomiczna 
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ma wiele aspektów i jest znaczącym czynnikiem w podjęciu decyzji o odda-
niu dziecka do ośrodka pomocy społecznej.

Należy zwrócić uwagę, że niemożność kompetentnego zajęcia się wła-
snym dzieckiem i  w  konsekwencji umieszczenie go w  ośrodku pomocy 
jest zapewne niewyobrażalnie trudne. Co ciekawe, w  niektórych wypo-
wiedziach pojawiały się stwierdzenia, że rodzice raczej nie traktują takiego 
kroku jako możliwości pozbycia się „problemu”, lecz jako swój obowiązek 
w kontekście zapewnienia jak najlepszej opieki. Niemniej jednak nie można 
zapomnieć, że wywiady nie były przeprowadzane z rodzicami. Tego typu 
argumentacja może być równie dobrze objawem występowania dysonansu 
poznawczego i  prób racjonalizacji podjęcia decyzji, która w  opinii wielu 
członków naszego społeczeństwa może być przejawem braku miłości i jaw-
nym aktem pozbycia się problemu.

Kolejnym czynnikiem, który przyczyniał się do podjęcia decyzji 
o umieszczeniu dziecka w ośrodku, jest miejsce zamieszkania. Z badań wy-
nika, że wiele rodzin podopiecznych mieszka na wsi, gdzie nie ma dostępu 
do punktów rehabilitacyjnych, specjalistów oraz szkół, w których potom-
stwo mogłoby podjąć przynajmniej podstawową edukację.

Respondentki przyznają, że innymi powodami umieszczenia dziewcząt 
w ośrodku pomocy jest występowanie patologii w rodzinach, któremu to-
warzyszy niewydolność wychowawcza oraz wypadki losowe.

Interlokutorka przywołuje wręcz skrajny przypadek patologii w  ro-
dzinie:

Beata [imię pensjonariuszki zostało zmienione – przyp. aut.] pochodzi ze 
związku kazirodczego. Jej ojcem jest jej dziadek. Jest to rodzina naduży-
wająca alkoholu, żyjąca w prymitywnych warunkach, gdzie przestępstwo 
jest normą. Beatka czas, gdy mieszkała w  domu, wspomina ze strachem 
w oczach. […] Patologiczne warunki życia w  tej rodzinie były powodem 
umieszczenia dziecka w Domu Pomocy Społecznej. (R1)

Kolejna mówi:

W większości rodzin występują patologie. Głównym czynnikiem powodu-
jącym występowanie patologii w rodzinie jest alkoholizm. Szczególnie tra-
giczna sytuacja jest w rodzinach, w których alkoholizm dotyczy matki, ojca, 
a czasami również dziadków. W rodzinach tych często dochodzi do awan-
tur, nadużycia siły, do maltretowania psychicznego i fizycznego dzieci oraz 
innych osób. (R4)
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Jest także mowa o wypadkach losowych:

W  trzech przypadkach dziewczęta zostały oddane do domu pomocy ze 
względu na śmierć ich matek. Samotni ojcowie nie byli w  stanie sprostać 
potrzebom opiekuńczym ich niepełnosprawnych córek. (R6)

Respondentka przyznaje, że zdarzają się sytuacje, kiedy samotne mat-
ki są niepełnosprawne intelektualnie i same potrzebują pomocy rodziców, 
a ich dzieci oddaje się do ośrodków:

Dwie pensjonariuszki są dziećmi panieńskimi. Ich matki są także niepeł-
nosprawne intelektualnie i same potrzebowały opieki swoich rodziców. Po 
śmierci dziadków jednej z dziewcząt jej mama została umieszczona w domu 
pomocy dla osób starszych, a  ona trafiła do domu dla dzieci. W drugim 
przypadku dziadkowie oddali małą do placówki ze względu na chęć zapew-
nienia jej właściwej opieki, bo byli już w podeszłym wieku i nie mogli spro-
stać potrzebom chorej córki i wnuczki. Po ich śmierci, matka także została 
umieszczona w domu pomocy. (R6)

Jednakże badane przyznają, że najwięcej dziewcząt pochodzi z pełnych 
rodzin, aczkolwiek często były w nich źle traktowane i zaniedbane. Dowo-
dem na to są następujące wypowiedzi:

Dzieci z tych domów przyjeżdżają wychudzone, brudne, zaniedbane, cza-
sami z wszawicą. (R1) Mieszkania te [z których pochodzą pensjonariusz-
ki – przyp. aut.] często są brudne i zaniedbane, a co najważniejsze niedo-
stosowane do potrzeb dziecka chorego. (R4)

Jedna z respondentek jest zdania, że poziom wykształcenia koreluje z umie-
jętnością, a także chęcią zaopiekowania się niepełnosprawnym dzieckiem:

Niski poziom wykształcenia może być przyczyną niewydolności pedagogicz-
nej rodziców oraz niezaradności życiowej. Powoduje to nieumiejętność po-
radzenia sobie z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. 
Ośmioro rodziców naszych podopiecznych nie ma nawet wykształcenia pod-
stawowego. Tylko jedna matka ma wykształcenie wyższe. […] U rodziców 
z wyższym wykształceniem niepełnosprawne dziecko może być przeszkodą 
w robieniu kariery, zdobywaniu sławy, uznania. (R6)

Z wypowiedzi wynika, że zasadne byłoby postawienie hipotezy brzmią-
cej: im niższy poziom wykształcenia rodziców, tym większe trudności 
w  sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Jednocześnie 
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zaabsorbowanie pracą, robieniem kariery, również nie sprzyja opiece nad 
niepełnosprawnymi dziećmi. Jednakże gdy weźmiemy pod uwagę czyn-
nik ekonomiczny, który został wskazany przez respondentki jako jedna 
z głównych przyczyn umieszczenia dziecka w ośrodku pomocy, nietrudno 
zauważyć, że prawdopodobieństwo oddania dziecka do domu opieki będzie 
większe u osób z niższym wykształceniem, a co się z tym często wiąże – 
z niższymi zarobkami.

Ostatnim powodem oddania dziecka do domu pomocy społecznej, któ-
ry został wskazany przez respondentki, jest wiek rodziców.

Decyzję swą oddania dziecka do Domu Pomocy Społecznej rodzice czasami 
tłumaczą swoim podeszłym wiekiem i troską, obawiając się, że po ich śmier-
ci nie będzie kto miał opiekować się niepełnosprawną córką. (R5)

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można również stwierdzić, 
że relację pomiędzy rodzicami a ich niepełnosprawnymi dziećmi są trud-
ne. Respondentki twierdzą, że z ich doświadczenia zawodowego wynika, iż 
czym dłużej ktoś przebywa w ośrodku, tym rzadszy jest kontakt z rodzica-
mi. Nie interesują się postępami dzieci, często nie odpowiadają na zaprosze-
nia. Zdarza się też tak, że po wizycie w domu dziecko wraca roztrzęsione 
bądź na wieść o potencjalnej wizycie w domu rodzinnym nie chce tam się 
udać. Przytoczone przykłady wskazują na zaburzenie więzi i relacji rodzin-
nych pomiędzy dzieckiem a rodzicami, co niestety tym bardziej predyspo-
nuje podopieczne do uzyskania statusu sierot społecznych.

Z analizy zebranego materiału wynika, że trajektoria losów dziewcząt 
przed znalezieniem się w Domu Pomocy Społecznej w Augustowie była 
skomplikowana. Sam fakt umieszczenia dzieci w  ośrodku zapewne był 
doświadczeniem traumatycznym. Bez względu na stan psychofizyczny to 
rodzina jest naturalnym środowiskiem wzrastania i  wychowywania się 
człowieka. Prawdopodobnie jeśli środowisko rodzinne byłoby w stanie za-
pewnić wszystkie potrzeby dziecka i otoczyć je miłością, to właśnie było-
by miejsce najbardziej odpowiednie do życia. Niestety zgromadzone dane 
pokazują, że w  środowisku rodzinnym trudno byłoby szukać popraw-
nych i  wymaganych dla dzieci niepełnosprawnych warunków. Obraz, 
który rysuje się na podstawie wywiadów, ukazuje szereg patologii. Dzieci 
w swoich domach były narażone na przemoc fizyczną, jak i psychiczną, 
czy zaniedbania biologiczne. Natomiast pomijając patologie, widzimy, że 
rodziny dzieci niepełnosprawnych są w takim miejscu struktury społecz-
nej, które być może nie pozwala czasami, pomimo szczerych chęci, na 
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kompleksowe zajęcie się potomstwem. Bezrobocie, niskie dochody czy 
miejsce zamieszkania niestety zmuszają rodziców do oddania dziecka do 
domu opieki społecznej.

Trajektoria losów dzieci niepełnosprawnych w omawianym przypadku 
to nie tylko doświadczenia z domów rodzinnych. Można by rzec, że przy-
jęła ona nowy, zdecydowanie inny kurs w momencie umieszczenia dzieci 
w ośrodku.

Teraz przyjrzymy się sytuacji, w jakiej znalazły się dzieci niepełnospraw-
ne w momencie umieszczenia ich w domu pomocy. Szczególna uwaga zo-
stanie zwrócona na metody pracy i ich skuteczność.

metody Pracy z dziećmi niePełnoSPrawnymi 
intelektualnie w domu Pomocy SPołecznej 
w auguStowie – analiza wyników badań

Dyskusję na temat metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektual-
nie, które dodatkowo są sierotami społecznymi, należy rozpocząć nie tyle 
od opisania konkretnych działań, które są prowadzone w kierunku ich wie-
lopoziomowego usprawnienia, ile od zwrócenia uwagi na środowisko domu 
opieki. W przypadku, gdy rodzina nie opiekuje się swoim niepełnospraw-
nym potomstwem i brak jest perspektyw na ponowne życie w ramach jej 
struktur, ośrodki pomocy stają się podstawowym miejscem życia dla pod-
opiecznych – nowym domem.

Badanym zadano pytanie, jak oni sami postrzegają dom opieki w Au-
gustowie jako środowisko życia niepełnosprawnych dziewcząt. Generalnie 
zwrócono uwagę na dwa aspekty: na dom opieki postrzegany jako miejsce 
codziennego życia oraz na dom opieki jako miejsce usprawniania i pracy 
metodycznej z podopiecznymi. W odniesieniu do pierwszego aspektu re-
spondentki postrzegają ośrodek jako: miejsce, gdzie panuje rodzinna at-
mosfera, przestrzeń pełną akceptacji, miłości, życzliwości, gdzie podopiecz-
nych traktuje się jak własne dzieci, co wyraża się w ich radości i szczerym 
kontakcie oraz postrzeganiu pracowników jako członków rodziny.

Rozpatrując dom opieki jako miejsce pracy i usprawniania dzieci, zwró-
cono uwagę na: bardzo dobre warunki do rozwoju psychoruchowego, po-
zytywne efekty w  rozwijaniu zaradności życiowej, sprawności ruchowej 
i manualnej podopiecznych, zadowalającą efektywność pracy, dobre wypo-
sażenie i szeroką specjalistyczną opiekę. Jedynym mankamentem są warun-
ki lokalowe, a konkretnie – wielkość pokojów, w który żyją dzieci.
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Zauważa się, że dużą wagę przywiązuje się do atmosfery panującej 
w ośrodku. Pracownicy starają się zaspokoić podstawowe potrzeby dziew-
cząt, takie jak potrzeba bliskości czy przynależności. Stanowi to warunek 
rozwoju dziecka na innych polach. Atutem jest, że pracownicy wykazują się 
dużym poziomem świadomości, jakie warunki muszą być spełnione, aby 
praca w zakresie usprawniania psychoruchowego, i nie tylko, była z powo-
dzeniem realizowana.

Przechodząc do metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo, 
zwrócono uwagę, że oprócz tego, co się realizuje w domu pomocy, ważna 
jest współpraca z innymi ośrodkami i instytucjami.

Jeżeli chodzi o współpracę Domu Pomocy Społecznej ze środowiskiem, od-
bywa się poprzez kontakty z instytucjami takimi, jak np. ośrodki zdrowia, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, przedszkola oraz inne domy 
pomocy społecznej. Efektem współpracy z ośrodkami służby zdrowia jest to, 
że wszystkie mieszkanki Domu Pomocy Społecznej są pod stałą kontrolą 
i opieką specjalistów. Placówka stale współpracuje z Poradnią Pedagogicz-
no-Psychologiczną w Augustowie. Współpraca ta polega przede wszystkim 
na diagnozowaniu dzieci przez poradnię oraz współdziałaniu psychologa 
z  opiekunkami w  realizacji zadań wychowawczo-rewalidacyjnych. Dom, 
współpracując z placówkami specjalnymi, wymienia doświadczenia z za-
kresu pracy rewalidacyjno-wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi niepełno-
sprawnymi intelektualnie. (R6)

Analizując przytoczoną wypowiedź, widzimy, że w  ośrodku dba się 
o zapewnienie kompleksowej opieki dla podopiecznych. Jednym z waż-
niejszych elementów jest postawienie dobrej diagnozy, aby w konsekwen-
cji móc odpowiednio dostosować metody pracy. Ponadto dziewczęta an-
gażowane są w życie środowiska lokalnego: uczestniczą w życiu pobliskiej 
parafii, chodzą na zakupy, mają kontakt z wolontariuszami, którzy podej-
mują różnego typu aktywności, jak chociażby organizacja gier i wspólne-
go śpiewania. Jedna z badanych przyznaje, że taka aktywność: dodatkowo 
wpływa na rewalidację dzieci, a kontakty z osobami spoza placówki wpły-
wają na przyswojenie dzieciom norm współżycia społecznego i wchodzenia 
w społeczność lokalną. (R2)

W  samym ośrodku wychowankami zajmuje się wysoko wykwalifiko-
wana kadra, która odpowiedzialna jest za poszczególne działania z określo-
nych obszarów, obejmujących kompleksowy program pracy z dzieckiem. 
Generalnie realizuje się program, który ma na celu:
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•	 uspołecznienie – nauka nawiązywania kontaktów w sposób dostoso-
wany do możliwości i umiejętności osoby niepełnosprawnej i współ-
życia w grupie;

•	 rozwój samodzielności i umiejętności poznawczych;
•	 naukę zagospodarowania czasu wolnego;
•	 rozwój zainteresowań;
•	 wspomaganie indywidualnego rozwoju wychowanka w zakresie: psy-

chologicznym, społecznym, ruchowym, logopedycznym.
Zwrócono też uwagę, że pomimo wszystkich działań, które się podej-

muje, istnieją fundamentalne zasady współpracy z dziećmi niepełnospraw-
nymi:

Najważniejszą filozofią jest nie szkodzić. Ta praca wymaga rozpoznania 
potrzeb mieszkanek i dostosowania metod indywidualnie do każdej z nich, 
ale też niewyręczanie pensjonariuszek w podstawowych czynnościach dnia 
codziennego. Dzieci muszą same nauczyć się funkcjonować, aby było im 
lepiej i wygodniej. (R4)

Stawianie na samodzielność wychowanek jest pewnego rodzaju da-
waniem szansy, kreowaniem rzeczywistości dziewcząt w  stronę poczucia 
sprawstwa, a tym samym – tworzeniem wewnętrznej motywacji.

W odniesieniu do konkretnych metod pracy z wychowankami, trzeba 
podkreślić, że ważna jest rutyna dnia codziennego. Rozkład zajęć odbywa 
się według ściśle zorganizowanego grafiku, co stwarza poczucie bezpieczeń-
stwa i jednocześnie eliminuje element zaskoczenia. Ponadto jest on zorga-
nizowany w taki sposób, aby mógł zapewnić realizację zajęć indywidual-
nych i grupowych. Opiekunowie mają przydzielone od trzech do czterech 
podopiecznych, co zapewnia podmiotowe i indywidualne traktowanie oraz 
pogłębioną identyfikację potrzeb, która bazuje na analizie:
•	 danych o sytuacji rodzinnej podopiecznej;
•	 zapotrzebowania na usługi (pielęgniarskie, zdrowotne, rehabilitacyj-

ne, terapeutyczne, socjalne, edukacyjne, religijne);
•	 cech wychowanek: wieku, stanu fizycznego i psychicznego, lokomo-

cji, możliwości samoobsługi, aktywności poznawczej, umiejętności 
porozumiewania się oraz sygnalizowania i zaspokajania potrzeb, cech 
pozytywnych i negatywnych podopiecznej, a także możliwości kon-
taktów z rodziną oraz analizie sytuacji materialnej.

Ponadto program opieki indywidualnej ustala się, uwzględniając cele 
długo- i krótkoterminowe, z wykorzystaniem poszczególnych usług: pie-
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lęgniarskich, zdrowotnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, socjalnych, 
edukacyjnych i religijnych.

Widzimy więc, że zanim rozpocznie się konkretną pracę z dzieckiem, 
proces ten jest poprzedzony dogłębną analizą, która pozwoli na jej rozpo-
częcie. Co istotne, plan jest modyfikowany co pół roku w  zależności od 
potrzeb i postępów wychowanek.

Metody dobieramy po zapoznaniu się z  dokumentacją i  wywiadzie 
z  mieszkanką. Często także intuicyjnie podejmujemy próby, mając na-
dzieję, że uda się dobrać coś odpowiedniego. Zdarza się trafić od razu 
w dobrą metodę, a za pół roku stan może się pogorszyć i wtedy na nowo 
trzeba szukać. (R6)

Warto podkreślić, że dobór odpowiedniej metody może zaważyć na tym, 
czy dziecko osiągnie sukces, czy też nie. Aczkolwiek sukces jest definiowany 
przez pryzmat indywidualnych możliwości dziecka. Jedna z rozmówczyń 
stwierdza:

Należy podejść indywidualnie do każdego dziecka, uwzględniając jego 
tempo rozwoju, możliwości umysłowe i ruchowe. Osiągnięty sukces dziec-
ka prowadzi do zmian w określonym obszarze rozwoju. Należy zaznaczyć, 
że sukcesem dla jednego dziecka jest samodzielne wykonanie rysunku, wy-
pełnienie konturów, a dla innego narysowanie kreski z pomocą dorosłego. 
Ważnym zadaniem nauczycielek jest znalezienie takiej metody pracy, aby 
w atrakcyjny sposób wspomagać rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny 
i ruchowy. (R5)

W domu pomocy prowadzone są zajęcia z zakresu:
•	 ergoterapii (prace porządkowe – grabienie liści, odśnieżanie, pielenie 

kwiatów; czynności z zakresu samoobsługi – samodzielne ubieranie 
się i rozbieranie, kulturalne spożywanie posiłków, przestrzeganie hi-
gieny osobistej, dbanie o czystość i estetykę otoczenia);

•	 arteterapii (zajęcia ceramiczne, plastyczne – haft krzyżykowy, dzie-
wiarstwo, malarstwo, rzeźba, rysunek, papieroplastyka, plastyka ar-
tystyczna, przedstawienia teatralne);

•	 usprawniania ruchowego (rehabilitacja);
•	 logopedii (ćwiczenia usprawniające artykulację mowy, rozumienie 

słów, rozwój zasobu słownictwa, poprawność gramatyczną wypowie-
dzi);

•	 motoryki.
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Prowadzone są też zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sher-
borne, metodą dobrego startu oraz dogoterapia. Organizuje się różnego ro-
dzaju wyjścia, wycieczki w celu uspołecznienia. Badane wypowiadają się 
o stosowanych metodach w następujący sposób:

[…] zajęcia ceramiczne są najlepszą metodą w pracy rewalidacyjnej z dzieć-
mi niepełnosprawnymi intelektualnie. Poprzez lepienie, formowanie i mo-
delowanie w glinie rozwijana jest sprawność manualna, wyzwalane są za-
interesowania artystyczne, zostaje poruszona wyobraźnia. (R2)

Zajęcia z logopedii obejmują naturalne zabawy, w których są odtwarzane 
różne sytuacje życiowe, angażujące emocjonalnie. Dziecko niepełnosprawne 
nie rozumie sytuacji „na niby”, co uzasadnia fakt dominacji mowy i myśle-
nia sytuacyjnego. Istotne w pracy logopedycznej z dzieckiem niepełnospraw-
nym intelektualnie jest nauczanie mowy, rozumienia jej wartości społecz-
nej i treściowej. Oczywiście stosowanie wszelkich zabiegów poprawiających 
artykulację stanowi ważny cel, lecz drugoplanowy. Proces rewalidacyjny 
mowy jest złożony i długotrwały, dlatego wymaga wielkiej cierpliwości i wy-
trwałości z obu stron. (R1)

Stosuję Metodę Ruchu Rozwijającego. Jest to metoda, w której pensjona-
riuszki ćwiczą poznanie własnego ciała. Ćwiczenia te są szczególnie waż-
ne, gdyż przy ich pomocy możemy wykształcić znajomość budowy własnego 
ciała, świadomą kontrolę nad nim i jego ruchami, a w konsekwencji – nad 
jego zachowaniem. (R3)

Badane nauczycielki są zdania, że pomimo atrakcyjności poszczegól-
nych metod pracy oraz zaangażowania prowadzących czasami jest ciężko 
zmobilizować dzieci do pracy.

Dzieci często trzeba zachęcać do podejmowania działania, a  i  młodzież 
niechętnie podejmuje nowe wyzwania. Nauczycielki w pracy z niepełno-
sprawnymi pensjonariuszkami spotykają się z tymi problemami na co dzień. 
Trudno jest zachęcić dzieci do pracy według ustalonych reguł, jeżeli one 
na to nie mają ochoty. Wiele zabiegów kosztuje nauczycielkę, by dziecko 
zechciało pracować podczas zajęć. (R6)

Czasami wychowanki są zdania, że pewne formy pracy są zbędne, po-
nieważ niczego w ich zachowaniu czy wyglądzie nie zmienią. W sytuacji, 
gdy dziewczęta nie dostrzegają sensu podejmowania działań, opór staje się 
widoczny.
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Ważną częścią życia w domu pomocy jest celebrowanie imienin, urodzin, 
świąt państwowych i kościelnych, co pozwala na zapoznanie się z tradycją 
świecką i religijną. Obchodzi się je w różnych formach – stacjonarnych czy 
wyjazdowych. Wszystkie uroczystości są organizowane w sposób adekwat-
ny do możliwości umysłowych i fizycznych dziewcząt. Podopieczne uczest-
niczą też w imprezach okolicznościowych organizowanych w mieście.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdaniem pracowników Domu 
Pomocy Społecznej w  Augustowie podopieczne mają zapewnioną kom-
pleksową i wielowymiarową opiekę. Biorąc pod uwagę stan psychofizycz-
ny wychowanek, wydaje się, że takie podejście jest niezbędne w celu ich 
usprawnienia. Przejawem kompetentnego podejścia jest nie tylko zadbanie 
o stronę rozwojową dziecka, lecz także podejmowanie starań o stworzenie 
chociaż namiastki domu rodzinnego, co w przypadku sierot społecznych 
jest niezmierne ważne.

Skuteczność metod Pracy z dziećmi 
niePełnoSPrawnymi intelektualnie w domu Pomocy 
SPołecznej w auguStowie – analiza wyników badań

Podejmując temat metod pracy z  dziećmi niepełnosprawnymi intelektu-
alnie, nie można ominąć wątku ich skuteczności. Z tego powodu ostatnią 
część wywiadu poświęcono temu właśnie zagadnieniu. Z analizy zebranego 
materiału empirycznego wynika, że paradoksalnie osoby będące odpowie-
dzialne za pracę w  poszczególnych obszarach uważają, iż właśnie to ich 
metoda przynosi najlepsze efekty w ogólnym rozwoju dziecka. Najczęściej 
takie podejście wynika z faktu, że poszczególni nauczyciele czy opiekuno-
wie działają w jednej przestrzeni terapeutycznej. Są w stanie obserwować 
postępy podopiecznych we własnym obszarze działalności, które jednako-
woż są wynikiem wielopłaszczyznowej terapii mającej odzwierciedlenie na 
wielu polach życia podopiecznych. Badane zgadzają się co do tego, że sukces 
w stosowaniu jakiejkolwiek metody tkwi w systematyczności pracy (R5). Nato-
miast dyrektor ośrodka stwierdza, że jej zdaniem najskuteczniejszymi me-
todami pracy, przynoszącymi najwięcej pozytywnych efektów, są: metoda 
dobrego startu i ruchu rozwijającego Sherborne.

Praca z dzieckiem jest uzależniona od jego kondycji intelektualnej, psy-
chicznej i fizycznej, a tym samym nie można mówić o ogólnym poziomie 
skuteczności stosowanych środków terapeutycznych. Niemniej jednak 
w wypowiedziach wskazano na atuty poszczególnych metod:
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Metoda Weroniki Sherborne oddziałuje pozytywnie na rozwój ruchowy 
dzieci niepełnosprawnych. Różnorodne cechy niepełnosprawności, które są 
udziałem wychowanków placówki: niedowłady, przykurcze, zaburzenia 
równowagi, skutkują na opóźnienia w  rozwoju małej i  dużej motoryki. 
[…] Program pracy Metodą Ruchu Rozwijającego pozwala u małych dzieci 
wiele z  tych barier pokonać, ułatwiając dzieciom funkcjonowanie moto-
ryczne i dając im poczucie sprawności ruchowej. Zajęcia w formie zabawy 
ułatwiają dzieciom naukę i utrwalanie części ciała i kierunków w prze-
strzeni. (R3)

Metoda dobrego startu jest bardzo skuteczna, ponieważ daje pozytywne 
rezultaty, sprzyja rozwojowi poznawczemu, rozwija czytanie i  pisanie, 
kształtuje lateralizację oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Efek-
ty pracy są jednak zróżnicowane, co zresztą jest charakterystyczne w pracy 
z dziećmi niepełnosprawnymi. (R5)

Dla mnie najlepszą metodą jest arteterapia. Daje najwięcej efektów i satys-
fakcji dla mieszkanek. Większość tych prac wykonanych tą metodą można 
publicznie pokazać na różnych wystawach lub wysłać na konkurs. Te osoby 
są tak specyficzne, że lubią być chwalone i nagradzane. Robimy nawet kon-
kursy wewnętrzne tylko w domu. Prace z tych metod są najczęściej wymaga-
jące dużo pracy i czasu, dlatego więc ta metoda sprawdza się najlepiej. (R2)

Dzięki zajęciom logopedycznym dzieci uczą się zachowań komunikacyj-
nych, które umożliwiają dziecku samodzielność i zaradność życiową. Pen-
sjonariuszki kształtują werbalizację własnych myśli, przeżyć, próśb i  ży-
czeń, a  także doskonalą umiejętności zadawania pytań i  formułowania 
odpowiedzi. (R1)

Zaprezentowane wypowiedzi wskazują na subiektywne postrzega-
nie skuteczności poszczególnych metod. Jednakże każda z  niech oferuje 
usprawnienie podopiecznych w  różnym obszarze i  w  różnym zakresie. 
Z  jednej strony, respondentki zwracają uwagę na rozwój w obszarze psy-
choruchowym, z drugiej – podkreślają usprawnienie społeczne lub emo-
cjonalne.

Co ciekawe, w rozmowie na temat skuteczności pojawił się opozycyjny 
wątek, czyli braku skuteczności. Badane są zdania, że jeśli metody nie są 
dobrze dostosowane do możliwości i umiejętności dziecka, np. są zbyt nu-
żące, za trudne itp., może to doprowadzić do wywołania niepokoju, znie-
chęcenia, zaburzenia poczucia bezpieczeństwa, a nawet wybuchu agresji. 
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Reakcja na metodę może być również zależna od stosowanej farmakologii. 
Kluczowym elementem w wyborze i efektach stosowanej metody jest umie-
jętność dopasowania jej do stopnia niepełnosprawności dziecka.

Każdy terapeuta winien być bardzo elastyczny i kreatywny w poszukiwaniu 
różnych metod pracy i umieć je dobrać do możliwości intelektualnych danej 
osoby. Powinien być również bardzo samokrytyczny w tym, co robi, i cza-
sami, gdy źle dopasuje metodę, powinien bardzo szybko wycofać się z tego 
i poszukiwać dalej. W praktyce zakres różnych zajęć obejmuje coraz większą 
grupę pensjonariuszy, począwszy od stopnia niepełnosprawności intelektu-
alnej w stopniu umiarkowanym do głębokiej, i to jest bardzo pocieszające. 
[…] W coraz większym zakresie osoby prowadzące zajęcia odpowiednio do-
stosowują metody do możliwości, umiejętności i  poziomu intelektualnego 
podopiecznych. Stopień niepełnosprawności ma największy wpływ na wybór 
metod. Bez rozpoznania stopnia i przeczytania dokumentacji nie powinno 
się podejmować prób żadnych zajęć. Każdy stopień ma inne potrzeby i inne 
zdolności poznawcze. Trzeba być dobrze przygotowanym, żeby nie zaszko-
dzić. (R6)

W  ostatniej wypowiedzi zauważa się, że pomimo wielości sposobów 
oddziaływań, licznych metod itp., jednym z najważniejszych czynników, 
który może zaważyć na skuteczności podejmowanych działań, jest przygo-
towanie terapeuty.

wnioSki z badań

Implikacje z przeprowadzonych badań są obszerne. Przede wszystkim sy-
tuacja rodzinna dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną nie jawi się 
optymistycznie. Na podstawie zebranego materiału badawczego można 
przypuszczać, że posiadanie niepełnosprawnego potomstwa stanowi pro-
blem, nie tylko w kontekście ekonomicznym czy społecznym, lecz także 
w wymiarze codziennego funkcjonowania rodziny oraz traktowania takie-
go dziecka przez jego najbliższych. Pytaniem zasadniczym jest: jakie szanse 
rozwojowe ma dziecko pozostawione wyłącznie pod opieką rodziny? Na ten 
problem można spojrzeć wielowymiarowo.

Z  badań wynika, że większość dzieci znajdujących się w  domu opie-
ki w  Augustowie pochodzi z  rodzin ubogich. Bez wsparcia zewnętrzne-
go rodzina nie jest w  stanie sobie poradzić. Ponadto szerzące się patolo-
gie w domostwach podopiecznych wskazują na fakt, że nie tylko dziecko 
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z niepełnosprawnością powinno być objęte opieką, lecz także jego rodzina. 
Większość dzieci z augustowskiej placówki pochodzi z małych miejscowo-
ści, w których nie ma dostępu do ośrodków leczniczych ani do usług spe-
cjalistów. W tej sytuacji można przypuszczać, że trajektoria losów dziecka 
niepełnosprawnego intelektualnie będzie miała tendencję zniżkową w  ja-
kimkolwiek rozwoju. Oczywiście nie dokonujemy w tym momencie gene-
ralizacji. Chcemy jedynie zwrócić uwagę na problemy, które mogą występo-
wać w małych środowiskach lokalnych oraz w rodzinach borykających się 
z biedą czy różnorakimi patologiami.

Z  jednej strony, oddawanie dzieci do domów pomocy jest społecznie 
piętnowane, z drugiej zaś – wielokrotnie stanowi jedyne wyjście z sytuacji. 
Biorąc pod uwagę liczbę i różnorodność stosowanych metod w domu po-
mocy, trudno jest sobie wyobrazić, aby przeciętna rodzina mogła zapewnić 
takie warunki. Wydaje się, że rozpoczęcie życia w domu pomocy stanowi 
punkt zwrotny, kamień milowy w  rozwoju niepełnosprawnego dziecka. 
Trajektoria losów nagle przyjmuje całkiem inny kurs. W momencie, gdy 
młody człowiek znajdzie się w placówce, podlega wielowymiarowej, zróż-
nicowanej opiece, w której konsekwencji ma szanse na bardziej swobodne 
funkcjonowanie. Podobnie jak w środowisku rodzinnym, także w środowi-
sku ośrodka pomocy niebagatelne znaczenie, o ile nie największe, odgrywa 
czynnik ludzki. Kompetencje pracowników są kluczowym aspektem, który 
wpływa na jakość życia podopiecznych.

Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że to rodzina jest najlepszym śro-
dowiskiem wychowania dziecka, należałoby udzielać jej odpowiedniego 
wsparcia, aby zapobiegać konieczności umieszczenia dziecka w instytucji. 
Natomiast w  sytuacji, gdy dla lepszego jego funkcjonowania przebywa 
ono w placówce, równolegle do działań podejmowanych w stosunku do 
dziecka należy również podejmować i organizować niezbędną pomoc jego 
rodzicom.
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working with the children and youth with 
intellectual diSaBilitieS in the environMent oF a nurSing 
hoMe – the trajectory oF Social orphanS’ liveS

aBStract

The main aim of this article is to present the issues of working with children 
and youth with intellectual disabilities in the environment of a nursing home. 
The authors try to answer the questions which methods and forms of work 
with children with intellectual disabilities are practiced, and which of them are 
considered the most effective. The attention is also drawn to the relationship 
with a  family and socio-economic situation of parents as important factors 
which determine the decision about putting a child in the nursing home. The 
considerations have the theoretical and empirical character.
Key words: children and youth with intellectual disabilities, nursing home


