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Abstract
This article is dedicated to the problem of parental support for children with disabilities. The role of 
support groups in the process of adapting to disability in the family has been highlighted in a special 
way. Literature on the issue of support groups and social support has been analyzed. An analysis of 
the study was conducted on a group of 19 people - parents of children with different disabilities. As 
a result of the study analysis, conclusions were drawn which indicate the important role of support 
groups in accepting a disabled child. The results also show that support groups for parents of children 
with disabilities meet with understanding, support, and have important information about the future 
of their children
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I. RODZINA W OBLICZU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Niepełnosprawność jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym mogą-
cym dotknąć każdego bez względu na wiek, płeć, status społeczny, kolor 
skóry, wyznawane wartości zaburzając funkcjonowanie danej osoby oraz 

jego rodziny. Może mieć różne przyczyny i objawy, dotykać różnych sfer życia.

Światowa Organizacja Zdrowia określa osobę niepełnosprawną jako osobę u któ-
rej istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powo-
dują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania 
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w  społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki 
zewnętrzne.

Szczególnie dotkliwa dla rodzin jest niepełnosprawność dziecka. Każdy rodzic 
marzy o dziecku zdrowym, odnoszącym sukcesy, realizującym wybraną drogę 
życiową. Wystąpienie niepełnosprawności u dziecka przekreśla te marzenia oraz 
stawia rodzinę w  konfrontacji z  koniecznością opieki nad nim, trudem terapii 
oraz napiętnowaniem społecznym. Jest to niezwykle bolesne i  traumatyczne 
przeżycie i wiąże się ze zmianami w dotychczasowym życiu jej członków. Zmia-
nie ulegają relacje między rodzicami, rodzeństwem, krewnymi, rodzina oprócz 
zmagania się z codziennymi problemami narażona jest na szereg problemów na-
tury emocjonalnej, materialnej, społecznej (Żyta 2010: 8). 

Rodzaj i stopień niepełnosprawności może mieć wpływ na proces adaptacji ro-
dzin do nowej sytuacji życiowej. Inny rodzaj problemów dotknie rodzinę dziecka 
z niepełnosprawnością fizyczną, inny rodzinę dziecka z niepełnosprawnością in-
telektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju a jeszcze inny rodzinę dzieci 
z niepełnosprawnością sensoryczną. Jednakże w każdym z przypadków rodziny 
odczuwają przeciążenie i zagrożenie czyli stres rodzicielski. W literaturze stres 
rodzicielski definiowany jest jako relacja między jednostką a środowiskiem, oce-
niana przez jednostkę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażają-
ca jej dobrostanowi (Pisula 2007: 42).

Możliwości adaptacyjne i  radzenie sobie ze stresem poszczególnych rodzin 
są bardzo zróżnicowane. Według literatury na poziom adaptacji do sytuacji nie-
pełnosprawności w rodzinie mają wpływ trzy grupy czynników:

• czynniki dotyczące osoby niepełnosprawnej: płeć i wiek, rodzaj i nasilenie za-
burzeń, umiejętności przystosowawcze, temperament i osobowość, występo-
wanie zachowań problemowych;

• czynniki dotyczące rodziny: wiek, płeć, wykształcenie, stosunek do pracy, 
temperament i osobowość, poczucie kompetencji rodzicielskich;

• czynniki środowiskowe: sytuacja socjoekonomiczna rodziny, postawy spo-
łeczne w stosunku do dziecka i jego niepełnosprawności, satysfakcja z otrzy-
mywanego wsparcia społecznego, jakość wzajemnych relacji między małżon-
kami oraz innymi członkami rodziny (Pisula 2007: 44-45).

Rodzina w  konfrontacji z  niepełnosprawnością dziecka przechodzi różne fazy 
przystosowania się do sytuacji a ich nasilenie zależy od w/w grup czynników:

• Okres szoku - gdzie pojawia się, żal, rozpacz, lęk, poczucie krzywdy, bezrad-
ność, beznadziejność;

• Okres kryzysu emocjonalnego (inaczej depresji lub rozpaczy) – w tym okresie 
emocje nie są już tak burzliwe jak poprzednio, ale wciąż dominuje poczucie 
osamotnienia, klęski życiowej, bezradności; 

• Okres pozornego przystosowania się do nowej sytuacji – charakteryzuje się 
stosowaniem mechanizmów obronnych, jakimi są  nieracjonalne sposoby 
przystosowania się do niepełnosprawności;



146 147HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431, 25 (2) 2017, s. 145-154

• Okres konstruktywnego przystosowania się – całkowita, realna adaptacja do 
niepełnosprawności (Twardowski 1991: 22 - 26). 

Stres jakiego doświadczają rodzice dziecka z niepełnosprawnością może bardzo 
negatywnie wpłynąć na relacje między członkami rodziny i nie dopuścić do osią-
gnięcia okresu konstruktywnego przystosowania się, co jest procesem najbar-
dziej pożądanym z punktu widzenia zarówno dziecka z niepełnosprawnością jak 
również pozostałych członków rodziny. Zatem nie do przecenienia w  procesie 
adaptacji do niepełnosprawności w rodzinie jest rola wsparcia społecznego.

II. WSPARCIE RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECKO 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Problem wsparcia społecznego dotyka pogranicza wielu dyscyplin społecznych 
dlatego w literaturze funkcjonuje wielość koncepcji i związanych z nimi defini-
cji. Z. Kawczyńska - Butrym określa wsparcie społeczne jako „szczególny sposób 
i rodzaj pomocy udzielanej poszczególnym osobom i grupom głównie w celu mo-
bilizowania ich sił, potencjału i zasobów, które zachowali aby mogli sobie radzić 
ze swoimi problemami (Kawczyńska - Butrym 1998: 97).

H. Sęk określa wsparcie społeczne jako rodzaj interakcji społecznej charaktery-
zującej się tym, że:

• zostaje podjęta przez jedną lub obie strony (uczestników tej interakcji) w sy-
tuacji problemowej lub trudnej;

• w toku tej interakcji dochodzi do wymiany informacji, wymiany emocjonal-
nej, wymiany instrumentów działania lub wymiany dóbr materialnych;

• wymiana ta może być jednostronna lub dwustronna (kierunek dawca–biorca” 
może być stały lub zmieniać się w różnych, czasowych odstępach, poczynając 
od bardzo małych); 

• w  dynamicznym układzie interakcji wspierającej można wyróżnić osobę 
wspierającą (pomagającą) i odbierającą wsparcie;

• dla skuteczności tej wymiany istotna jest odpowiedniość między rodzajem 
udzielanego wsparcia a potrzebami odbiorcy wsparcia;

• celem interakcji wspierającej jest spowodowanie u jednego lub obu uczestni-
ków tej interakcji zbliżenia do rozwiązania problemu, osiągnięcia celu, prze-
zwyciężenia sytuacji trudnej itp. (konkretyzacja celu wsparcia zależy od roz-
poznania problemu i diagnozy trudności) (Sęk 1997: 143 - 158).

W  przypadku wsparcia występującego w  formie sieci więzi społecznych czyli 
obiektywnie istniejącego możemy mówić o źródłach wsparcia społecznego lub 
zasobach wsparcia społecznego. Owe źródła dzieli się zazwyczaj na rodzinne 
(mąż, żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dalsi krewni), przyjacielskie, towarzy-
skie i sąsiedzkie, Źródłem wsparcia mogą być również współpracownicy i przeło-
żeni, grupy wyznaniowe, towarzystwa, instytucje oraz osoby profesjonalnie przy-
gotowane do udzielania pomocy oraz grupy samopomocowe (grupy wsparcia) 
(Sęk 2004: 16).



148 149Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM           www.humanum.org.pl

Stosor A.: Akceptacja niepełnosprawności w rodzinie w kontekście doświadczanego...

Przekonanie o dostępności źródeł wsparcia korzystnie zmienia pierwotną ocenę 
sytuacji na taką, której towarzyszy poczucie wyzwania i mniejsze nasilenie nega-
tywnych emocji. Może też korzystnie wpływać na ocenę wtórną i przyczyniać sie 
do wzrostu poczucia zaradności pod warunkiem, że nie oddziałuje negatywnie 
na poczucie własnej skuteczności, samodzielności i sprawstwa. Dlatego tak waż-
ne jest dopasowanie otrzymywanego wsparcia do zapotrzebowania na nie (Sęk 
2004: 53).

Rodzice dziecka z niepełnosprawnością, którzy nie otrzymali wsparcia ze strony 
innych osób pozostają długo w stanie kryzysu emocjonalnego spowodowanego 
nieakceptowaniem choroby dziecka. M. Kościelska wymienia potrzeby rodzin 
wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, których zaspokojenie ma zwią-
zek ze wsparciem społecznym:

• akceptacja społeczna;
• znalezienie właściwego miejsca dla dziecka w systemie służb opiekuńczych. 

edukacyjnych i rewalidacyjnych;
• wyczerpująca informacja;
• specjalistyczna pomoc nakierowana na dziecko i samych rodziców;
• wspólnota, grupa dająca poczucie więzi, a także modelująca wzorce konstruk-

tywnego radzenia sobie z nietypową sytuacją (Kościelska 1998: 62).
Szczególnie ważną rolę we wspieraniu rodzin wychowujących dziecko z niepeł-
nosprawnością spełniają profesjonaliści. Jednym z  najważniejszych obszarów 
wsparcia jest edukacja dziecka z niepełnosprawnością. Uczeń niepełnosprawny 
ma prawo do edukacji do 18 roku życia lub 24 roku życia, w zależności od stop-
nia niepełnosprawności intelektualnej. Placówki edukacyjne powinny być dla 
rodzica dziecka z niepełnosprawnością źródłem szczególnego wsparcia poprzez 
stymulowanie optymalnych możliwości rozwoju dziecka jak również rozwijanie 
kultury pedagogicznej rodziców poprzez instruktaż i  sugestie odnośnie pracy 
z dzieckiem w warunkach domowych. Wspomniane oddziaływania nie odnoszą 
sie jednak do wsparcia psychicznego rodziców. Tym zajmuje się psychoterapia 
a jedną z jej form jest uczestnictwo rodziców w zajęciach grup wsparcia (Kohut 
et al. 2015: 324).

III. GRUPA WSPARCIA - CZY POMAGA ZAAKCEPTOWAĆ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ?

W odniesieniu do charakteru udzielanego wsparcia M. Mayron - Nowak wymie-
nia cztery zasadnicze rodzaje grup:

• homogenne - to grupy jednorodne, które biorą pod uwagę takie cechy jak: 
wiek dzieci, rozpoznanie (np. rodzice dzieci z zespołem Downa ) i inne. Zaletą 
tego typu grup może być to, że uczestnicy mają podobne specyficzne proble-
my;
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• heterogenne - grupy różnorodne, na przykład rodzice dzieci niepełnospraw-
nych z odmienną diagnostyką czy dzieci w różnym wieku. W takim wypad-
ku możliwa jest weryfikacja trudności z  różnych perspektyw, bardziej wie-
lostronna i  bogata wymiana doświadczeń. Czasem odległe problemy mogą 
naprowadzać na twórcze rozwiązania;

• otwarte - w trakcie każdego spotkania istnieje możliwość przyjęcia nowych 
członków lub odejście uczestników grupy, co zwiększa rotacje w grupie. Może 
ona bardzo szybko powiększyć swoje rozmiary.

• zamknięte - powstaje stała dość hermetyczna grupa członków, w której rotacja 
może następować np. po kilku / kilkunastu spotkaniach, zależnie od ustaleń 
grupy. Może się zdarzyć, ze grupa będzie funkcjonować przez kilka miesięcy 
w niezmienionym składzie. W tego typu grupach zwiększa się spójność ale 
pojawiają się też procesy (dynamika grupy), które należy kontrolować (May-
ron - Nowak 2010: 11).

Pomoc udzielana rodzinie dziecka z  niepełnosprawnością w  grupach wsparcia 
jest szczególna. Jej zadaniem jest uaktywnienie zasobów wewnętrznych rodzica, 
wzmacnianie tego potencjału i mobilizowanie sił. Efektem powinno być nabycie 
umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów i radzenia sobie 
z trudnościami wynikającymi z zaburzeń w funkcjonowaniu dziecka. Wsparcie 
otrzymuje rodzic od innych rodziców z wzajemnością. T. Zbyrad pisze, że: „Lu-
dzie, którzy doświadczają problemów, potrzebują wsparcia ze strony tych, którzy 
stanowią żywy przykład możliwości funkcjonowania społecznego pomimo niepeł-
nosprawności. Nic tak nie przekonuje jak świadectwa innych osób” (Zbyrad 2012: 
21).

Istnienie grup wsparcia bazuje na nieodpartej ludzkiej potrzebie relacji z drugim 
człowiekiem. Tylko w  relacji z  innymi ludzie zaspokajają wiele podstawowych 
potrzeb emocjonalnych, dzięki czemu staje się możliwy psychiczny rozwój. Wy-
nika z tego, ze grupy wsparcia powinny wpływać rozwojowo na swoich uczest-
ników. Wsparcie emocjonalne, jakie otrzymuje rodzic w grupie wsparcia bazuje 
na poczuciu bycia rozumianym. Rodzice czują, że nie są osamotnieni ze swoim 
problemem, widzą innych rodziców, którzy dobrze radzą sobie z wychowaniem 
niepełnosprawnego dziecka i to daje im siłę, poczucie więzi i oparcia. Przestają 
czuć się wyobcowani i osamotnieni (Kohut et al. 2015:326).

Wsparcie uczestników grupy może być pomocna w wychodzeniu z kryzysu psy-
chicznego związanego z urodzeniem sie dziecka z niepełnosprawnością i może 
pomóc w przechodzeniu przez kolejne etapy godzenia się z niepełnosprawnością 
dziecka. Ważne słowa napisała B. Wright: : „Rodzice zrobią ogromny krok na-
przód, jeśli zrozumieją, że każda postawa z wyjątkiem akceptacji, przyczynia sie 
do wzrostu upośledzenia dziecka i  zwiększenia się ich własnych trudności” (za: 
Ossowski 2008: 35).
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IV. ZAŁOŻENIA BADAŃ WŁASNYCH

W celu określenia wpływu przynależności do grup wsparcia na proces przysto-
sowania się rodziców do niepełnosprawności dziecka przeprowadzono badania 
na grupie rodziców dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Miały one 
posłużyć ponadto do poznania subiektywnej opinii rodziców dzieci z niepełno-
sprawnością na temat grup wsparcia. 

Na potrzeby badań sformułowano następujące problemy badawcze:

1. Czy przynależność do grup wsparcia pomaga rodzicom dzieci z  niepełno-
sprawnością w procesie przystosowania się do choroby dziecka?

2. Czy grupy wsparcia służą pomocą na miarę oczekiwań rodziców dzieci z nie-
pełnosprawnością?

3. Czy przynależność do grup wsparcia ma dla rodziców dzieci z niepełnospraw-
nością duże znaczenie?

4. Jaki rodzaj pomocy wynikający z  przynależności do grup wsparcia jest dla 
rodziców dzieci z niepełnosprawnością szczególnie istotny?

Badaniami zostało objętych 19 rodziców dzieci z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności deklarujących przynależność do grup wsparcia. Zastosowano podział 
grupy na dwie a kryterium różnicującym było kryterium wieku: 10 rodziców po-
siadało dzieci w wieku 3-6 lat, 9 dzieci w wieku 7 - 12 lat. 

Metodą badań była metoda sondażu diagnostycznego, a techniką w niej zastoso-
waną - ankieta. Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiego narzę-
dzia jakim była ankieta dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością zawierająca 
4 pytania:

1. Czy grupa wsparcia pomaga Pani / Panu w procesie przystosowania się do 
niepełnosprawności dziecka?

2. Czy w grupie wsparcia otrzymała Pani /Pan pomoc na miarę Pani / Pana ocze-
kiwań?

3. Czy przynależność do grupy wsparcia jest dla Pani / Pana ważna?
4. Jaki rodzaj pomocy otrzymany w grupie wsparcia jest dla Pani/ Pana szczegól-

nie istotny?
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V. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
Tabela 1. Wyniki badań przeprowadzonych wśród rodziców dzieci z niepełnospraw-
nością.

Numer pytania Rodzice dzieci 
z niepełnosprawnością 
w wieku 3-6 lat

Rodzice dzieci 
z niepełnosprawnością 
w wieku 7 - 12 lat

1. Czy grupa wsparcia 
pomaga Pani / Panu 
w procesie przystosowania 
się do niepełnosprawności 
dziecka?

tak - 100 %
nie - 0%

tak - 100 %

2. Czy w grupie wsparcia 
otrzymała Pani /Pan pomoc 
na miarę Pani / Pana 
oczekiwań?

tak - 80 %
nie - 20 %

tak - 45 %
nie - 55 %

3. Czy przynależność do 
grupy wsparcia jest dla Pani 
/ Pana ważna?

tak - 100 %
nie - 0 %

tak - 100 %
nie - 0 %

4. Jaki rodzaj pomocy 
otrzymany w grupie 
wsparcia jest dla Pani/ Pana 
szczególnie istotny?

- rozmowa z ludźmi 
o podobnych problemach
- pomoc w załatwianiu 
różnych spraw
- informacje o formach 
terapii dziecka
- informacje o tym, jak 
traktować moje dziecko
- zobaczyłam, że nie jestem 
sama
- mogę porozmawiać 
z ludźmi, którzy mnie 
rozumieją

- zrozumiałam, że choroba 
dziecka to nie moja wina
- rozmowa z innymi 
rodzicami, którzy mają takie 
dziecko, jak moje
- dowiedziałam się, jak 
zaplanować edukację mojego 
dziecka
- otrzymałam nadzieję
- zrozumiałam, jaka czeka 
mnie przyszłość

Źródło: badania własne 

Analiza danych zebranych za pomocą ankiety pozwoliła na określenie stosun-
ku rodziców dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności do grup wsparcia 
do których przynależą. 100 % badanych rodziców, zarówno w grupie wiekowej 
3 - 6 lat, jak i w grupie wiekowej 7 - 12 lat deklaruje, że grupa wsparcia pomogła 
im w procesie przystosowywania się do sytuacji niepełnosprawności w rodzinie. 
Oznacza to, ze rola grup wsparcia w tym zakresie jest niezwykle istotna i nie do 
przecenienia. 

Odpowiedź na pytanie o to, czy badani rodzice otrzymali w grupie wsparcia po-
moc na miarę oczekiwań jest zróżnicowana w grupach, w których kryterium po-
działu był wiek. W grupie rodziców posiadających dzieci w wieku 3 - 6 lat 80 % 
deklaruje, ze otrzymało pomoc na miarę ich oczekiwań, 20 % zdeklarowało, że 
nie. Z kolei w grupie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w wieku 7 - 12 lat 
45 % badanych osób zdeklarowało, że otrzymało pomoc na miarę oczekiwań, 55 
% badanych osób zdeklarowało, że nie. Różnice w wynikach obu grup, w któ-
rych kryterium różnicującym był wiek dzieci mogą wynikać ze zmieniających się 
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oczekiwań rodziców w miarę wzrostu i rozwoju ich dzieci. Rodzice stają się coraz 
bardziej świadomi dlatego ich oczekiwania są coraz większe i bardziej skonkre-
tyzowane.

W odpowiedzi na pytanie o to, czy przynależność do grupy wsparcia jest dla ro-
dziców dzieci z niepełnosprawnością ważna, 100 % badanych osób z obu grup 
wiekowych odpowiedziało twierdząco. Wskazuje to na niezwykle ważną rolę 
grup wsparcia w życiu badanych rodziców dzieci z niepełnosprawnością i jej po-
zytywny wpływ na nich.

Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło tego, jaki rodzaj pomocy otrzymywany 
w grupie wsparcia jest szczególnie istotny dla rodziców dzieci z niepełnospraw-
nością. Okazało się, że w grupie rodziców dzieci w wieku 3 - 6 lat powtarzały się 
odpowiedzi, w których za najbardziej istotną pomoc wynikającą z przynależności 
do grup wsparcia rodzice wskazują rozmowy z ludźmi o podobnych problemach, 
rozmowy z ludźmi, którzy się wzajemnie rozumieją. Ponadto zwrócono uwagę na 
funkcję informacyjną grup wsparcia służącą jako pomoc w załatwianiu różnych 
spraw związanych z opieką nad dzieckiem oraz jego terapią. Ponadto powtórzyło 
się stwierdzenie, że grupa wsparcia powoduje, że rodzice nie czują się samotni. 

Z kolei analiza odpowiedzi na pytania ankiety w grupie rodziców dzieci z nie-
pełnosprawnością w wieku 7 - 12 lat wskazuje na to, że dla nich grupy wsparcia 
służą pomocą w planowaniu edukacji i przyszłości dziecka, są źródłem nadziei 
na przyszłość, są źródłem wiedzy i wsparcia w związku z rozmowami z ludźmi 
o  podobnych problemach. Pojawiło się również stwierdzenie, że grupa wspar-
cia pozwoliła badanej osobie zrozumieć, że choroba dziecka to nie jej wina. Jest 
to niezwykle istotne, ponieważ rodzice dzieci z niepełnosprawnością żyją często 
w głębokim poczuciu winy, iż to oni przyczynili sie do powstania niepełnospraw-
ności u dziecka. Zdjęcie z  ramion rodziców dzieci z niepełnosprawnością tego 
balastu jest niezwykle ważne, gdyż powoduje brak dodatkowych napięć i stresu 
w niezwykle trudnym i pełnym wyrzeczeń życiu z niepełnosprawnością w ro-
dzinie. 

VI. PODSUMOWANIE

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród rodziców dzieci z  różnymi rodzajami 
niepełnosprawności w dwóch grupach, w których kryterium różnicującym był 
wiek pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

• przynależność do grup wsparcia pomaga rodzicom dzieci z niepełnospraw-
nością w procesie przystosowania się do choroby dziecka;

• grupy wsparcia spełniają w  większym stopniu oczekiwania rodziców dzie-
ci młodszych, w przypadku dzieci starszych w większości przypadków tych 
oczekiwań nie spełniają;

• przynależność do grup wsparcia ma dla rodziców dzieci z niepełnosprawno-
ścią duże znaczenie;
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• szczególnie istotny rodzaj pomocy wynikający z  przynależności do grup 
wsparcia to: możliwość przebywania i rozmowy z ludźmi o podobnych pro-
blemach, możliwość zdobycia informacji o formach terapii i sposobach po-
stępowania z dzieckiem z określonym rodzajem niepełnosprawności, wyjście 
z  osamotnienia, informacje na temat edukacji i  możliwych scenariuszach 
przyszłości dziecka, nadzieja na przyszłość, zniwelowanie poczucia winy.

Powyższe wyniki badań wskazują, że grupy wsparcia mogą być niezwykle istot-
nym elementem w procesie przystosowania się rodziców do niepełnosprawności 
dziecka, mogą być źródłem wsparcia psychicznego, społecznego, źródłem infor-
macji o ważnych aspektach wychowywania dziecka z niepełnosprawnością, mogą 
być inspiracją do planowania edukacji i przyszłości dziecka. Ponadto wspierająca 
rola takiej grupy może pomóc rodzicom dzieci z niepełnosprawnością w pozby-
ciu się poczucia winy za przyczynienie się do niepełnosprawności dziecka co jest 
niezwykle istotne w  zaakceptowaniu życia z  niepełnosprawnością w  rodzinie. 
Powstawanie grup wsparcia, zarówno z  inicjatywy rodziców jak i  organizacji 
społecznych powinno być zjawiskiem powszechnym i masowym bo w nich na-
leży upatrywać źródła poprawy jakości życia rodzin z niepełnosprawnością oraz 
akceptacji niepełnosprawnego dziecka.
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