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„Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

Jan Paweł II
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Prezentujemy Państwu doświadczenia Stowarzyszenia 
„Otwarte Drzwi” w inspirowaniu i organizowaniu działań 
samopomocowych i samorządowych w środowisku osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Są one wynikiem 
ewolucji naszej wiedzy i nastawień dotyczących moż-
liwych i skutecznych form wsparcia tej grupy osób. Im 
bardziej kreatywne działania podejmujemy, tym więcej 
w nas przekonania o uniwersalizmie zjawisk rządzących 
rozwojem człowieka, a mniej koncentracji na jego specy-
fice – niezależnie od tego, co miałaby ona oznaczać.

Integralną częścią tego opracowania jest załączony film 
przedstawiający w bardziej dynamiczny i autentyczny 
sposób wybrane aspekty działań samorządowych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

Mamy nadzieję, że odnajdziecie tu Państwo inspiracje 
mogące uchronić przed zwątpieniem w wartość własnych 
działań bądź rutyną – niebezpieczeństwami w pracy z tą 
grupą osób niepełnosprawnych.

z nowym tekstem cs 3.indd   3 9/27/07   11:41:42 AM



4

Większość istniejących dotychczas form wsparcia adre-
sowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną 
jest planowana i realizowana przez specjalistów z nie-
wielkim, w stosunku do faktycznych możliwości, wy-
korzystaniem inicjatywy oraz bezpośredniego działania 
samych osób niepełnosprawnych. Pozbawia to niezwy-
kle skutecznych sposobów ich stymulacji rozwojowej. 
Utrwala, zarówno w rodzinach osób z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną, jak i w nich samych, postawy roszcze-
niowe oraz sprawia, że sytuują się w roli pasywnego bio-
rcy, którym przede wszystkim należy się „zaopiekować”. 
Naszym zdaniem takie podejście nie pozwala uruchomić 
całego potencjału osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną i pogłębia deficyty z tej niepełnosprawności wyni-
kające, takie jak słaby poziom aktywności własnej, brak 
zaufania do siebie, przekonanie o małym wpływie na 
własne życie i otaczającą rzeczywistość oraz niskim sta-
tusie w hierarchii społecznej. 

Kierujemy się maksymalnie podmiotowym podejściem 
do osób niepełnosprawnych oferując im przemyślaną 
i bardzo szeroką ofertę programową. Dbamy o profesjo-
nalizm i zaangażowanie terapeutów oraz wolontariuszy. 
Dzięki temu udało nam się wspólnie z częścią naszych 
niepełnosprawnych uczestników osiągnąć taki poziom 
ich funkcjonowania poznawczego, osobowego i społecz-
nego, który umożliwia przekazanie części kompetencji im 
samym jako partnerom realizowanych zadań.
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Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” powstało w 1995 r. 
i w pierwotnym zamyśle miało wychodzić naprzeciw po-
trzebom młodych ludzi, którzy z powodu różnych oko-
liczności życiowych i niekorzystnych czynników poli-
tycznych, społecznych, ekonomicznych znaleźli się na 
„krawędzi życia”. Były to więc głównie samotne matki, 
wychowankowie domów dziecka, osoby bezdomne, bez-
robotne, ubogie – dla nich próbowano stwo-
rzyć nowe możliwości odnalezienia się w trudnej 
rzeczywistości. 

Kiedy do „Otwartych Drzwi” zaczęły „pukać” 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, nie 
istniał jeszcze jasny pomysł na ich miejsce w sy-
stemie wsparcia naszej organizacji. To one same 
niejako „wymusiły” aktywność w kierunku po-
szukiwania pomysłu na najbardziej adekwatny 
rodzaj pomocy – przychodziły bowiem zarówno 
z uniwersalnymi trudnościami życiowymi, jak 
i specyficznymi potrzebami wynikającymi z ich 
niepełnosprawności. System, który udało nam się 
wypracować jest efektem dziesięcioletniej ewolu-
cji naszych myśli, ścierania się poglądów, podej-
mowania prób bardziej lub mniej udanych.

Pamiętamy nasze niepokoje i troskę o to, jak 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ce-
chujące się z jednej strony dużą otwartością, em-
patią, ale z drugiej – nadmierną ufnością, niskim 
poziomem umiejętności społecznych zaistnieją na 
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w nim udział osoby z niepełnosprawnością intelektual-
ną i porażeniem mózgowym wspólnie z nieletnimi nar-
komani i innymi młodymi osobami zdradzającymi po-
ważne problemy w społecznym funkcjonowaniu. O jego 
autorce mówiliśmy, że postradała zmysły. Wówczas byli-
śmy jeszcze przekonani, że dobro osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną oznacza zapewnienie jej jak najbez-
pieczniejszych, najmniej stresujących, nie narażających 
na ryzyko warunków, pozwalających na spokojne funk-
cjonowanie. Byliśmy ekspertami, którzy najlepiej wie-
dzieli czego potrzebują osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną. Już wówczas świtało nam w głowie, że nasze 

myślenie obarczone jest wieloma schematami, wyznaczo-
ne przez trzymanie się skal, poziomów i miar. Tak naprawdę 

skoncentrowane więc było głównie na defekcie, a nie na poten-
cjalnych możliwościach. Widzieliśmy więc przede wszystkim to, co 

specyficzne dla niepełnosprawności, a nie co uniwersalne dla człowieka, 
pozbawiając się możliwości prawdziwego zrozumienia zjawisk poprzez analogię 

do własnych doświadczeń. 
Jeszcze przez długie lata wspólnie wspominaliśmy najbardziej ekscytujące „mo-

menty” doświadczeń uczestników pamiętnego rejsu. Więzy, które po-
wstały w  tak trudnych warunkach, przyczyniły się do wielu zmian 

w życiu młodych ludzi. Jedna z dziewcząt z problemem uzależnie-
nia od narkotyków, za którą wcześniej nie dalibyśmy nawet przy-

słowiowych „5 groszy”, podjęła pracę wolontariacką w naszym 
Stowarzyszeniu. Część niepełnosprawnych uczestników do dziś 

wspomina udział w tym przedsięwzięciu jako jedno z bardziej 
pasjonujących przeżyć życiowych. Sporo czasu upłynęło za-

nim potrafiliśmy zobaczyć w działaniach tego typu nie-
ocenioną szansę na wydobycie utajonych zasobów osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, niemożliwych do 
ujawnienia w zwykłych warunkach,. 

Wielu ludziom zawdzięczamy aktualny, wciąż otwar-
ty, sposób myślenia o człowieku, tworzeniu wspólnej 
z ludźmi przestrzeni, procesie wspierania, rehabilitacji. 

wspólnej przestrzeni z grupą ludzi wykluczonych, któ-
rych życie wyposażyło często w cwaniactwo, spryt, bez-
względność czy skłonność do agresji. Zmusiło to nas do 
poszukiwania nowatorskich, czasem na granicy ryzyka, 
form działania, w których testowaliśmy słuszność na-
szych koncepcji i wyobrażeń. Z jednej strony mieliśmy 
do dyspozycji fachową wiedzę i doświadczenie pracowni-
ków Stowarzyszenia, z drugiej zaś energię wolontariuszy, 
ludzi nieskrępowanych w swoim myśleniu schematami 
poznawczymi. To oni podsuwali nam niestandardowe 
pomysły, wychodzące znacząco poza przyzwyczajenia, 
stawiające pod znakiem zapytania nasze dotychczasowe 
wyobrażenia o tym, co właściwe, skuteczne i możliwe. 

Jednym z pierwszych przedsięwzięć tego typu 
był, z pozoru szaleńczy, pomysł zorganizo-
wania rejsu żeglarskiego. Miały wziąć 
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Przełomowy był rok 2001. Wtedy po raz pierwszy sfor-
malizowaliśmy nasze działania adresowane do osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Na Pradze Północ zaczęły 
funkcjonować Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz projekt 
rehabilitacji społecznej i zawodowej „Partner”. WTZ-ty 
powstały z myślą o osobach, które, z uwagi na ich aktu-
alny stan, potrzebowały bardzo stabilnego, wielostronne-
go i długotrwałego procesu rehabilitacji. Były to w zna-
czącej części osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
umiarkowanego stopnia oraz współistniejącymi schorze-
niami typu zespół Downa, mózgowe porażenie dziecię-
ce, epilepsja, zaburzenia psychiczne, autyzm. „Partner” 
miał uzupełnić istniejącą lukę w systemie wsparcia osób 
z niepełnosprawnością intelektualną (głównie lekkiego 
stopnia), które po ukończeniu edukacji, posiadając sto-
sunkowo największy potencjał, miały niewielkie szanse 
dalszego kreatywnego rozwoju. Rok później założyliśmy 
Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej dla 
Osób Niepełnosprawnych na Ochocie. 

Jednocześnie od samego początku poszukiwaliśmy ta-
kich form działania, które nie tylko dostarczyłyby nam 
okazji do ewaluacji całorocznych efektów pracy terapeu-
tycznej, ale byłyby również źródłem diagnozy tych obsza-
rów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną, które w systemie wsparcia dziennego pozostają na 
ogół poza możliwością obserwacji czy modyfikacji. Stały 
się nimi integracyjne obozy rehabilitacyjne. Okres trzy-
tygodniowego, wspólnego funkcjonowania był nie tylko 

wyznacznikiem dalszej pracy rehabilitacyjnej, ale 
również weryfikował skuteczność i trafność do-
tychczasowych rozwiązań. Dawał możli-
wość zastosowania innych, niż do tej 
pory, metod pracy przy peł-
nym ich monitoringu. Nade 
wszystko jednak umożliwiał 
nabywanie przez osoby z nie-
pełnosprawnością intelektu-
alną zupełnie nowych umiejęt-
ności, pobudzanie ich aspiracji, 
wytyczanie nieoczekiwanych ce-
lów i osiąganie niezauważanych 
dotychczas horyzontów. 
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byliśmy przekonani, że skuteczność tego procesu zależy 
między innymi od zadbania o odpowiednie formy i ja-
kość komunikacji interpersonalnej. 

Przez kolejne lata wypróbowaliśmy różne formy kon-
taktu. Początkowo „siłą przyzwyczajenia” sami zwracali-
śmy się po imieniu do młodych osób dorosłych, pozwala-
jąc im na używanie wobec nas form „pan/pani”. Bywało 
też tak, że młodzi terapeuci decydowali się na koleżeń-
skie formy kontaktów. Z czasem wspólnie doszliśmy do 
wniosku, że żadne z nich nie są właściwe i niosą za sobą 
różnego rodzaju ograniczenia. Uznaliśmy, że nie ma żad-
nych powodów, dla których nie mielibyśmy stosować po-
wszechnie panujących standardów społecznych w tym 
zakresie. Przedyskutowaliśmy ze społecznościami nasze 
argumenty. Zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy 
u części uczestników wzbudziło to bardzo silny dysonans 
poznawczy i opór, przejawiający się nawet obrażaniem 
czy płaczem. Nasza konsekwencja i spokojna, racjonal-
na perswazja wynikały z przekonania o słuszności de-
cyzji. Szybko przekonaliśmy się o ewidentnych korzy-
ściach z niej wypływających, jak również o naturalnym 
przejmowaniu takich form kontaktu. To, co wypadało 
Adamowi, wydawało się niestosowane dla pana Adama. 
Zaobserwowaliśmy również, że z jednej strony ułatwiło 
to i wzmocniło naturalną siłę autorytetu osób pełniących 
określone funkcje, z drugiej zaś – sprzyjało przestrzega-
niu granic i dystansu zgodnych z uniwersalnymi standar-
dami społecznymi. Słuszna była nasza intuicja, że za tą 
pozorną fasadowością kryją się bardziej istotne, nasyco-
ne znaczeniami treści – bowiem kiedy lokujemy i trak-
tujemy osobę z niepełnosprawnością intelektualną zgod-
nie z jej wiekiem metrykalnym, ona sama zaczyna siebie  
w ten sposób postrzegać i traktować.

Duże znaczenie przywiązujemy również do budowa-
nia w świadomości osób niepełnosprawnych realnego  

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stanowią 
właściwie jedyną grupę społeczną, wobec której nie róż-
nicuje się przez kolejne etapy ich rozwoju sposobu komu-
nikowania się. Z uwagi na pokutujące stereotypy, któ-
re przez wiele lat kształtowały wyobrażenia o tej grupie 
jako o „wiecznych dzieciach”, pozwalamy sobie na nazy-
wanie Marysią lub Krzysiem dwudziestoparoletnią oso-
bę. To utrwala w nich samych bierność, poczucie niskie-
go sytuowania się w hierarchii społecznej, brak zaufania 
do swoich opinii i wyborów oraz oczekiwanie opieki i de-
cydowania w ich imieniu. Nie są to sprzyjające warunki 
do rozbudzania w osobach z niepełnosprawnością inte-
lektualną aspiracji partnerskich wynikających z przeko-
nania o realnym wpływie na rzeczywistość. 

W naszych ośrodkach konsekwentnie dążyliśmy do 
tworzenia autentycznej samorządności, z zakresem kom-
petencji dostosowanym do poziomu sprawności uczest-
ników – widzieliśmy w niej bowiem siłę uruchamiającą 
rozwój. Z uwagi na to, że pracujemy z młodymi, ale do-
rosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, 

nabiera
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wizerunku siebie samych – zarówno własnych, indywi-
dualnych potencjałów, jak i ograniczeń wynikających 
z niepełnosprawności. Pomaga to im w skoncentrowa-
niu się na rzeczywistych możliwościach i perspektywach 
oraz uzyskaniu bardziej adekwatnego sposobu ekspozycji 
społecznej. 

Wypracowanie dojrzałych form komunikacji oraz pra-
ca nad samoświadomością niepełnosprawnych intelektu-
alnie uczestników, stworzyły korzystną płaszczyznę do 
budowania partnerskich relacji w realizacji zadań tera-
peutycznych, rehabilitacyjnych, organizacyjnych – auten-
tycznej społeczności. 

Początkowo działanie społeczności nie było sformalizo-
wane. Jej członkowie tworzyli, pod kierunkiem psycholo-
ga, swoistą grupę wsparcia, której celem była integracja 
zespołu, ułatwienie uczestnikom adaptacji, zrozumienie 
obowiązujących formalnych reguł i zasad. 

Kolejne sesje społeczności miały charakter etapowe-
go kształtowania umiejętności komunikacyjnych, dy-
scypliny, uczenia się zasad współpracy w zespole, współ-
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Stopniowo 
wprowadzano element demokratyzacji, polegający na 
zwiększaniu udziału, samorzutności i aktywności samych 
niepełnosprawnych uczestników. Inspirowano ich do wy-
rażania opinii, podejmowania inicjatyw, budzono świa-
domość wpływu na jakość własnego życia oraz funkcjo-
nowania zespołu. 

Od samego początku byliśmy świadomi, że siła spo-
łeczności będzie zależna od rangi, która zostanie jej nada-
na. Kładliśmy nacisk na obowiązek udziału wszystkich 
członków zespołu (uczestników, wolontariuszy, pracow-
ników), jak i jakość spotkań. Szczególną uwagę zwra-
caliśmy na przestrzeganie podstawowych zasad komu-
nikacji i pracy, które w późniejszym okresie okazały się 
bezcennym narzędziem osiągania celów terapeutycznych  

i naturalną normą funkcjonowania zespołu. 
Konsekwentnie dbaliśmy o określone formy zgłaszania 
się do wypowiedzi, nie przerywanie innym, mówienie 
„do kogoś” a nie „o kimś”, utrzymywanie kontak-
tu wzrokowego, podkreślanie różnicy pomię-
dzy krytyką czyjegoś zachowania a osoby, 
która je przejawia. Nadawaliśmy zna-
czenie punktualności w rozpoczyna-
niu spotkań społeczności, zarówno 
ze strony uczestników, jak i terapeu-
tów, jako wyrazu wza-
jemnego szacunku. 
Wymagaliśmy od-
powiedniego, po-
ważnego sposobu za-
chowania, wyłączania 
telefonów komórkowych 
itp. Zaobserwowaliśmy, 
że osoby, które zdradza-
ły na co dzień trudności 
w dłuższej koncentracji 
na zadaniach, miały skłon-
ność do częstego wychodze-
nia z zajęć, niewystarczająco 
dbały o formy autoprezentacji 
– podczas społeczności w spo-
sób szczególny się mobilizowały. Stopniowo tworzy-
ła się atmosfera czegoś wyjątkowego. Jeżeli któryś 
z uczestników nie miał możliwości pobytu w placów-
ce w dniu, w którym odbywała się społeczność, trak-
tował to jako odebranie przywileju bądź karę, przeja-
wiał zainteresowanie przedmiotem spotkania. 

Byliśmy zdziwieni, jak szybko uczestnicy na-
uczyli się odpowiednich form udziału, aktywnego 
słuchania, podmiotowego sposobu komunikacji,  
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bezpośredniego wyrażania swoich odczuć, myśli i postaw. 

Obserwowaliśmy zwiększanie się dyscypliny myślenia, wypowiedzi, 

adekwatności wyrażanych sądów i opinii do kwestii poruszanych 

na społeczności. Dostrzegaliśmy, że tworzy się atmosfera obiekty-

wizmu i niezależności wyrażanych poglądów od sympatii (bądź 

jej braku) wobec osoby, której sprawa była przedmiotem analizy. 

Budziła się odpowiedzialność. 

Na początku bazowaliśmy na aktywności najmocniejszych 

osób, które nie miały trudności w komunikacji werbalnej oraz 

oporów przed publiczną ekspozycją. 

Świadomie pozostawialiśmy czas 

na stopniowe oswajanie się mniej 

sprawnych uczestników z zasa-

dami rządzącymi społeczno-

ścią, budując atmosferę otwar-

tości, zaufania, poszanowania 

godności, tolerancji, szacun-

ku do indywidualnych moż-

liwości poszczególnych osób. 

Głos zabierany podczas spo-

tkań społeczności stawał się powodem do dumy. Liczba 

uczestników gotowych wypowiadać się na porusza-

ny temat była coraz większa, a ich reaktywność co-

raz bardziej spontaniczna. Nie traciła na tym jednak 

dyscyplina wspólnej dyskusji, ani adekwatność wy-

powiadanych opinii. Kiedy któryś z długo „dojrze-

wających” do publicznej wypowiedzi uczestników, 

odważał się aktywnie zaznaczyć swoją obecność, 

nadawaliśmy temu wydarzeniu wysoką ran-

gę – tak, aby autor uzyskał jak najwięcej gra-

tyfikacji i motywacji do kolejnych prezentacji. 

Pamiętamy sytuację, w której jeden z uczestni-

ków, mających najpoważniejsze trudności roz-

wojowe, po raz pierwszy zabrał głos – grupa 

nagrodziła go spontanicznymi brawami. 

Sądzimy, że społeczność zyskała w percepcji uczestni-
ków tak znaczącą pozycję, ponieważ dla większości osób 
niepełnosprawnych po raz pierwszy w życiu zaistniała 
naturalna przestrzeń, na której mogli dokonywać włas-
nych wyborów, wypowiadać opinie na tematy, które do-
tychczas w ich obecności były przemilczane, podejmować 
decyzje i odpowiedzialność za nie. O te ostatnie warto-
ści dbaliśmy w sposób szczególny. Wymagało to z naszej 
strony ogromnej konsekwencji i przywiązywania wagi do 
najdrobniejszych detali. Jeżeli na społeczności zapadały 
jakieś decyzje, to kolejne spotkanie musiało zawierać in-
formacje o sposobie ich realizacji. Osoby, które nie wy-
konały podjętych ustaleń miały obowiązek wyjaśnienia 
i ewentualnego poniesienia konsekwencji. 

Początkowo tematy poruszane na społeczności doty-
czyły głównie spraw bieżących – zależało nam bowiem 
na tym, żeby uczestnicy doskonale wiedzieli i rozumieli 
celowość tego wszystkiego, co dzieje się w trakcie całego 
tygodnia. Stopniowo oswajaliśmy ich z procesem podej-
mowania decyzji poprzez zgłaszanie i dyskutowanie po-
jawiających się propozycji. Po pewnym czasie zaczęliśmy 
podejmować coraz poważniejsze tematy spotkań, takie 
jak: na czym polega niepełnosprawność intelektualna, 
jakie są źródła postaw społecznych wobec osób niepeł-
nosprawnych, problematyka rozwoju psychoseksualne-
go itp. Dążyliśmy do tego, żeby w maksymalny sposób 
rozbudzić świadomość siebie, a nade wszystko unaocznić 
te obszary życia, na które oni sami mogą mieć wpływ. 
Kiedy mówiliśmy np. o przejawach i źródłach niechęci 
społecznej wobec osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną, prowokowaliśmy do zadawania sobie pytania, co 
w publicznych zachowaniach ich samych wyzwala ta-
kie nastawienia innych. Przy dyskusjach o prawie osób 
z niepełnosprawnością intelektualną do realizacji siebie 
w sferze intymnej, członkowie społeczności próbowali  
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zidentyfikować powody, dla których rodziny i inne gru-
py społeczne prezentują tak negatywne lub ambiwalen-
tne postawy. Właściwie ukierunkowani zaczęli iden-
tyfikować własne trudności i ograniczenia (zdrowotne, 
osobiste, społeczne, ekonomiczne, zawodowe) i stopniowo 
budować realny wizerunek siebie. Konfrontacja, czasem 
bardzo bolesna, ale prowadzona w atmosferze uczciwości, 
powagi i odpowiedzialności, przy odpowiednim wsparciu 
terapeutycznym może stanowić nieoceniony czynnik sta-
bilizujący tożsamość tej grupy osób. 

Spotkania społeczności stały się jednym z najważniej-
szych i stałych elementów pracy terapeutycznej i organi-
zacyjnej. Odbywają się regularnie w wyznaczonym dniu, 
jeden raz w tygodniu. Wszyscy członkowie społeczno-
ści, zarówno uczestnicy, wolontariusze, jak i terapeuci, 
mają świadomość obowiązku punktualnego i aktywnego 
udziału w spotkaniach. Atrakcyjność tej formy współ-
pracy spowodowała, że obowiązek zaczął być postrzega-
ny jako przywilej. 

Jednocześnie wszyscy członkowie społeczności objęci są 
tymi samymi zasadami i prawami. Początkowo były one 
niejako odgórnie ustalone przez prowadzącego społecz-
ność na czas ukształtowania podstawowych umiejętności 
komunikacyjnych zespołu oraz zdolności dokonywania 
wglądu. Kolejny krok to wypracowanie takich norm i re-
guł życia zespołowego, które były wynikiem procesu two-
rzenia ich przez same osoby niepełnosprawne – aby mieli 
poczucie, że są ich rzeczywistymi autorami, utożsamiały 
się z nimi, w pełni rozumiały i były odpowiedzialne za 
ich przestrzeganie. 

Pierwszy etap tworzenia norm odbywa się w małych 
grupach, pod kierunkiem wybranego lidera i przy wspar-
ciu terapeuty. Następny – to prezentacja wyników pracy 
przez liderów poszczególnych grup na forum społeczno-
ści, analiza, wyjaśnianie, wybór najbardziej uniwersalnych 

zasad oraz ich hierarchizacja według stopnia ważności dla 
całej społeczności. Przyjęcie następuje przez głosowanie. 
Od tej chwili stają się one swoistym kodeksem postępo-
wania, który od kilku lat nosi nazwę „Zasady współży-
cia i pracy w zespole”. Prezentujemy przykładowe normy 
przyjęte przez społeczność jednej z naszych placówek: 

Szanujemy siebie, swoje poglądy, opinie i przekonania – nawet 
jeżeli są inne niż nasze.
Mówimy prawdę, nawet jeśli jest to trudne. 
Jesteśmy aktywni, samodzielni i odpowiedzialni.
Okazujemy sobie przyjaźń i sympatię, pamiętamy o ważnych 
dla nas uroczystościach.
Zwracamy się do siebie kulturalnie, nie używamy wulgarnych 
i obraźliwych słów.
Konflikty rozwiązujemy w dyskusji a nie kłótnią.
Nie stosujemy wobec siebie przemocy.
Nie obmawiamy, nie plotkujemy, nie podsłuchujemy.
Nie okazujemy sobie uczuć intymnych w miejscach publicznych.

Kolejne społeczności poświęcane były analizie stop-
nia przestrzegania przez członków zespołu ustalonych 
norm. Poszczególni uczestnicy wyznaczali sobie przed 
społecznością cele, nad którymi szczególnie zamierzali 
pracować. 
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Aktualnie społeczność posiada już określoną formę 
reprezentacji w postaci Rady Społeczności, będącej ele-
mentem struktury organizacyjnej naszych ośrodków. Po 
okresie kampanii, w demokratycznych wyborach, spo-
łeczność wyłania ze swojego grona przewodniczącego, 
zastępcę, sekretarza i skarbnika. Przedstawiciele Rady 
Społeczności uczestniczą w wybranych posiedzeniach ze-
społu kadry placówki, które dotyczą analizy spraw i prob-
lemów członków społeczności oraz podejmowanych decy-
zji natury organizacyjnej. Mają możliwość wypowiadania 
się, reprezentowania stanowiska wszystkich uczestników.

Wypracowaliśmy dwie formy pracy społeczności. 
Pierwsza ma charakter edukacyjno-organizacyjny – słu-
ży edukacji obywatelskiej, kształtowaniu postaw, nauce 
demokratycznego podejmowania decyzji, nabywaniu 
wiedzy i umiejętności z różnych zakresów, inspirowaniu 
przedsięwzięć, opiniowaniu propozycji organizacyjnych 
i merytorycznych placówek. Druga natomiast – terapeu-
tyczny. Obejmuje proces wzajemnego wspierania, roz-
wijania nowych form radzenia sobie z problemami, roz-
wiązywania konfliktów, budowania wglądu i kontroli 
mechanizmów własnego funkcjonowania, wyznaczania 
standardów, uczenia się nowych umiejętności, modyfika-
cji niewłaściwych form zachowań. Wykorzystuje siłę „lu-
stra społecznego”, a poprzez procesy grupowe, takie jak 
identyfikacja czy konformizm, budzi motywację do od-
powiedzialnego rozwoju.
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Powstanie następnej formy samorządności – funk-
cji „asystenta wolontariusza” – było niejako wymuszone 
przez okoliczności. Doświadczyliśmy swoistego paradok-
su – udany proces rehabilitacji jednego z uczestników 
skutkujący osiągnięciem przez niego wyższego poziomu 
rozwoju sprawił, że kolejny zespół orzekający o niepełno-

sprawności pozbawił go formalnych możliwości dalsze-
go pobytu w naszej placówce (wskazań do uczestnictwa  
w terapii zajęciowej). Osiągnęliśmy sukces, ale stanęliśmy 
przed dylematem – zdawaliśmy sobie bowiem sprawę, że 
pomimo osiągnięć ten młody człowiek nie jest jeszcze  
w stanie odnaleźć się całkowicie samodzielnie w rzeczywi-
stości społecznej, w tym zawodowej. Dodatkowo pozba-
wiony był całkowicie wsparcia ze strony rodziny. Przepisy 
nie pozwalały nam przyjąć go jako uczestnika, ale nic 
nie stało na przeszkodzie, aby – zważywszy nabyte umie-
jętności – stał się „pomagaczem”. Nie chcieliśmy jednak 
tworzyć fikcji, jaką byłoby nadanie mu pełnego statusu 
wolontariusza, którego zadania opierają się na dużej od-
powiedzialności, stabilności i dojrzałości. Pomyśleliśmy 
więc, że naturalnym i adekwatnym etapem rozwoju tego 

młodego człowieka będzie funkcja asystencka. Okazało 
się to strzałem w dziesiątkę. Opracowaliśmy zasady 
funkcjonowania i zadania „asystenta wolontariusza” – 
i tak, od trzech lat w naszych ośrodkach istnieje funkcja 
nadawana kolejnym osobom z niepełnosprawnością in-
telektualną, które osiągnęły poziom rozwoju osobowego 
i społecznego pozwalający na wykonywanie zadań o co-
raz większym zakresie odpowiedzialności, również wobec 
swoich niepełnosprawnych kolegów. Realizują one zada-
nia organizacyjne, jak również wybrane zadania wspie-
rające, wykorzystując swoje doświadczenia i osiągnięty 
status do wyznaczania kierunku rozwoju swoim przyja-
ciołom. Dają dowód skuteczności pracy nad sobą, poka-
zują realną możliwość sukcesu i awansu społecznego. 

Kolejne kroki ku samorzadności
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Tworząc kolejny etap samorządności – Klub 
Samopomocy Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
„Sami dla Siebie” – nie dbaliśmy o to, aby poszukiwać 
uzasadnień teoretycznych, czy zastanawiać się, na ile 
spełnia on standardy czy kryteria przypisane ruchom 
samopomocowym. To rzeczywiste potrzeby środowiska 
oraz entuzjazm inicjatorów były wyznacznikami tworze-
nia kolejnych struktur oraz funkcji. 

Stopniowo sięgaliśmy do literatury opisującej two-
rzenie się i funkcjonowanie grup samopomocowych. 
Napotkaliśmy na bardzo różne ich rozumienie i definio-
wanie. Wszystkie jednak, niezależnie od tego, na jakiej 
funkcji wsparcia się koncentrują, zawierają element „po-
mocy samemu sobie”. Jedne sposoby myślenia o ruchach 
samopomocowych rezerwują tego typu definicje wyłącz-
nie do działań grupowych, w których zarówno inicjato-
rami, jak i realizatorami są osoby doświadczające podob-
nego problemu. Inne natomiast – dopuszczają możliwość 
udziału profesjonalistów, zarówno w tworzeniu, jak 
i wspieraniu działalności grupy samopomocowej – i to 
właśnie taki charakter ma Klub „Sami dla Siebie”. Nasze 
doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną podpowiadały nam, jakie warunki są ko-
nieczne, aby tego typu działania nabrały odpowiedniej 
jakości i efektywności.

W swojej pracy wykorzystywaliśmy również obser-
wacje dotyczące innych grup społecznie wykluczonych. 
Wskazywały one, jak niezmiernie trudny, a w wielu 
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przypadkach wręcz 
niemożliwy, jest dla 
pojedynczych „out-
siderów” powrót do 
prawdziwej integra-
cji ze społeczeństwem. 
Widzieliśmy, że te grupy 
osób, u których deficyt obej-
muje fragment funkcjonowa-
nia (tj. osoby z niepełnospraw-
nością ruchową czy któregoś ze 
zmysłów) mogą z wysoką sku-
tecznością być zarówno inicjatora-
mi, jak i realizatorami grup samo-
pomocowych. Ale już w odniesieniu 
do, na przykład, osób bezdomnych 
– brak profesjonalnego wsparcia i mo-
nitoringu powoduje transformację tych 
grup w formy patologiczne. Szczególnie 
trudną pozycję, w kontekście integracji, 
zajmują osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną – ich ewentualne działania samo-
pomocowe bez należytego wsparcia ulegają 
rozproszeniu. Niezależnie bowiem od sku-
teczności procesu rehabilitacji jaki przejdą, 
nadal niosą z sobą cechy mniejszej skutecz-
ności i atrakcyjności społecznej, również 
dla siebie samych. To w grupie można 
pomóc im uzyskać niezbędną siłę, tożsa-
mość, poczucie mocy i przynależności, 
aby jako jej członek efektywnie wejść 
w społeczeństwo. Uważamy więc, że 
samopomocowe struktury mogą sta-
nowić pomost do prawdziwej inklu-
zji społecznej dla tej grupy osób 

niepełnosprawnych. 
Pierwowzór Klubu 

Samopomocy Osób 
z niepełnosprawnością 
Intelektualną „Sami 
dla Siebie” powstał 

w lutym 2005 r. Wśród 
społeczności wszystkich osób 

niepełnosprawnych skupionej 
wokół Stowarzyszenia „Otwarte 

Drzwi” wypromowano kampa-
nię wyborczą na Liderów Klubu. 

Organem odpowiedzialnym za prze-
prowadzenie wyborów były Rady 

Społeczności poszczególnych ośrod-
ków. Natomiast pierwotnymi, głów-

nymi kryteriami delegowania do takiej 
funkcji – m.in. wysoki status socjome-

tryczny w grupie, pewne wyjściowe zdolno-
ści komunikacyjne, umiejętność reprezento-

wania innych czy odpowiedzialność. Wybory 
odbywały się zgodnie z zasadami demokracji. 

Ponieważ zależało nam na utworzeniu stabilne-
go i mocnego trzonu Grupy Liderów, w regu-
laminie wyborów znalazł się zapis o potrzebie 
uzyskania, oprócz mandatu społeczności, po-
zytywnej opinii ze strony Rady Programowej 
placówki. Byliśmy bowiem świadomi, że 
w dużej mierze od zasobów pierwszych 
Liderów zależeć będzie skuteczność i powo-
dzenie tego przedsięwzięcia. Dlatego też w 
początkowym okresie większość Grupy 
stanowiły osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną lekkiego stopnia, dość do-
brym poziomem respektowania zasad 
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i norm współżycia w zespole, pewnymi umiejętnościami 
osobistymi i społecznymi oraz autorytetem wśród kole-
gów. Pojedyncze osoby z niższym poziomem rozwoju po-
znawczego posiadały natomiast podstawowe 
umiejętności komunikacyjne oraz zdolność 
do prezentowania własnego stanowiska. 

Do Grupy Liderów wybrano 15 osób. 
Wspólnie z koordynatorem opra-
cowano Regulamin działalno-
ści. Określał on m.in. strukturę 
Grupy (na czele stanął Zarząd 
składający się z Prezesa, Vice 
Prezesa oraz Sekretarza, wy-
bierany raz w roku więk-
szością głosów), prawa 
i obowiązki Lidera, spo-
sób dokumentacji działalności 
oraz formy pracy. Wspólnie doszli-
śmy również do wniosku, że proce-
sowi identyfikacji z tym przedsię-
wzięciem sprzyjać będą określone 
symbole – przyjęliśmy logo, któ-
re od tej pory widniało na naszych 
dokumentach, firmowych koszul-
kach, czapkach, teczkach, dłu-
gopisach. Liderzy stali się rozpo-
znawalni. Z dumą posługiwali 
się swoim znakiem, zaznaczając 
obecność na imprezach, happe-
ningach, uroczystościach.

Nie pamiętamy już au-
tora pomysłu opracowa-
nia Kodeksu Etycznego 
Lidera, który w krótkiej 
perspektywie okazał się 

nieocenionym drogowskazem i wyznacznikiem samodo-
skonalenia się. Tworzył się on w atmosferze „burzy mó-
zgów”, nadal jednak pozostaje tworem dynamicznym, do 
dziś ulegającym stałym modyfikacjom i uzupełnieniom. 

Poprzedzony jest preambułą, stanowiącą, że nadrzęd-
ną zasadą Lidera jest kierowaniem się dobrem innych.  
W dalszej części mówi o niesieniu pomocy, szacun-

ku wobec systemu wartości osoby wspomaga-
nej oraz jej prawach do własnych wyborów. 
Podkreśla odpowiedzialność Lidera, koniecz-

ność przestrzegania przez niego granic swo-
ich kompetencji, obowiązek dochowania 

tajemnic, stałego rozwoju oraz reagowa-
nia na łamanie zasad Kodeksu ze stro-
ny innych Liderów. 
Aby Kodeks Etyczny funkcjonował 

jako realny wyznacznik rzeczywistości, wy-
maga ciągłego analizowania, przywoływania, 

odnoszenia do konkretnych sytuacji. Tylko wów-
czas u osób z niepełnosprawnością intelektualną 

może on się stać naturalnym stabilizatorem ich co-
dziennego postępowania. 
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W początkowym okresie zadania Liderów podzielone 
były na dwie grupy: szkoleniową i organizacyjną. 

Działalność szkoleniowa obejmowała warsztaty eduka-
cyjne prowadzone metodami aktywnymi z zakresu psy-
chologii, edukacji społecznej i obywatelskiej oraz prawa. 
Ich zadaniem było dostarczenie Liderom wiedzy oraz 
kształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego 
i odpowiedzialnego realizowania działań na rzecz włas-
nego środowiska. Dużo wysiłku wkładaliśmy w to, aby 
skomplikowane sprawy podać w jak najprostszej i synte-
tycznej formie. Równolegle, oprócz bardzo prostego języ-
ka, używaliśmy sformułowań fachowych, często bardzo 
specjalistycznych, precyzyjnie i obrazowo je wyjaśniając. 
Na każdych zajęciach poznawaliśmy nowe terminy, na 

kolejnych – powtarzaliśmy je i utrwalaliśmy. Liderzy z satysfakcją zaczęli uży-
wać różnego rodzaju słów z języka psychologicznego czy prawnego adekwat-
nie się nimi posługując. Odnieśliśmy również wrażenie, że ten sposób ko-
munikacji stanowi dla nich wyraźną gratyfikację oraz poprawę sytuowania 
się w hierarchii społecznej. Prowadzący warsztaty edukacyjne jednocześnie 
wspierali merytorycznie działalność Liderów zgodnie z zakresem swoich 
kompetencji. 

Warsztaty z psychologii składały się z zajęć integrujących zespół, 
pracy nad świadomością własnych zasobów, planowaniem zmian, 
nabywaniem nowych umiejętności, poznawaniem kompetencji 
sprzyjających skutecznemu funkcjonowaniu zespołu i kiero-
waniu nim, praktycznych ćwiczeń rozwiązywania różnorod-
nych problemów.

Warsztaty edukacji społecznej i obywatelskiej 
obejmowały m.in.: wiedzę dotyczącą sposobów 
funkcjonowania różnych systemów sprawowa-

nia władzy w Polsce, zasady organizacji urzędów 
i instytucji działających na rzecz obywateli, kształto-

wanie zdolności sprawnego funkcjonowania zespołowego 
oraz nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych 
do realizacji przedsięwzięć na rzecz środowiska. 

Warsztaty z zakresu prawa dotyczyły m.in. analizy 
wybranych fragmentów Konstytucji RP, prawa pracy, 
cywilnego, karnego, rodzinnego ze szczególnym odnie-
sieniem do ustawodawstwa regulującego problematykę 
osób niepełnosprawnych, nabywania umiejętności pisa-
nia podań i prostych pism procesowych. 

Początkowo warsztaty edukacyjne planowane były jako 
trzymiesięczny moduł szkoleniowy. Liderzy poświęcali na 
ten cel regularnie kilka godzin w soboty. Wiedzieliśmy, 
że w celu uzyskania wysokiego poziomu zaangażowania 
młodych ludzi nienawykłych do tak intensywnego wy-
siłku umysłowego – musimy wydobyć z siebie zarażającą 
pasję, wiarę w ich możliwości, jak również postarać się 
o bardzo atrakcyjne formy pracy. Mieliśmy świadomość, 
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że wyłącznie metody aktywne są w stanie uruchomić na-
leżyty poziom uczestnictwa i zapewnić ich osobiste za-
angażowanie w proces doskonalenia się. Projektowaliśmy 
praktyczne zadania związane z opanowywaniem okre-
ślonych umiejętności osobistych i społecznych (według 
różnego klucza świadomie dobierając osoby, które wspól-
nie realizowały zadanie). Rejestrowaliśmy naszą pra-
cę na video w celu analizy, edukacji i modyfikacji spo-
sobu wykonania przez Liderów poszczególnych zadań. 
Przygotowywaliśmy mini-wykłady połączone z dyskusją 
obejmujące zawarte w programie warsztatów treści. 

Pomimo początkowych założeń, warsztaty edukacyj-
ne stały się integralną częścią całorocznej pracy Grupy 
Liderów. Okazało się, że zarówno proces przyswajania, 
jak i rzeczywistego utrwalania wiedzy, wymaga wprowa-

dzenia wielu pobocznych wątków, dyskusji, praktycz-
nych ćwiczeń, powtórzeń, reasumpcji. Stopniowo 

warsztaty zmieniały swój charakter. Liderzy 
równolegle z własną edukacją zaczę-

li podejmować działania o cha-
rakterze doradczym adre-

sowane do swoich 
niepełnospraw-
nych kolegów. 
Napływające 
p r o b l e m y 
stawały się 

więc wyznacznikiem zakresu bieżącej pracy i odwoływa-
nia się do już nabytej wcześniej wiedzy. Kiedy np. jeden 
z rodziców zaczął rozważać możliwość ubezwłasnowol-
nienia swojego niepełnosprawnego dziecka – uczestnika 
projektu „Partner” i sprawa jego funkcjonowania skiero-
wana została do Grupy Liderów, sięgaliśmy do wiedzy 
prawnej dotyczącej tego problemu, analizowaliśmy róż-
ne jego aspekty i konsekwencje. Gdy Liderzy pracowali 
nad rozwiązaniem konfliktu pomiędzy dwojgiem uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej, uruchamialiśmy 
wiedzę i umiejętności dotyczące konstruktywnego spo-
sobu rozwiązywania konfliktów, zasad negocjacji, ist-
niejących praw człowieka, konsekwencji prawnych i ad-
ministracyjnych za ich łamanie. W sytuacji ubiegania 
się o zmianę stopnia niepełnosprawności przez jednego 
z Liderów, omawialiśmy istniejący system orzekania, ro-
dzaje świadczeń opiekuńczych i rentowych itp. Jesteśmy 
przekonani, że wyłącznie taki sposób dostarczania wie-
dzy i wyposażania w określone umiejętności osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną jest efektywny. Wymaga 
on jednocześnie dużego zaangażowania specjalistów, ich 
kreatywności, gotowości poszukiwania nowych rozwią-
zań, plastyczności. Dodatkowym uatrakcyjnieniem pro-
cesu zdobywania wiedzy i umiejętności było wprowadza-
nie form edukacyjnych z różnego zakresu prowadzonych 
przez ludzi nie związanych z naszym Stowarzyszeniem. 
Ostatnio np. odbyło się całodniowe szkolenie warszta-
towe dla Liderów oraz chętnych pracowników naszych 
placówek z zakresu profilaktyki HIV/AIDS realizowane 
przez Fundację Edukacji Społecznej. Edukatorzy wyrazi-
li wówczas duże zdziwienie poziomem dyscypliny pracy 
Liderów, umiejętnością współdziałania zespołowego, ich 
wiedzą, zaangażowaniem, aktywnością, otwartością, ko-
munikatywnością. Pozytywnie zaskoczyła ich sytuacja, 
dla nas naturalna, w której jako pełnoprawni „uczniowie” 
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spotkali się specjaliści-terapeuci i osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną. Stwierdzili, że dla nich samych była 
to bezcenna okazja do przełamania posiadanych stereoty-
pów dotyczących tej grupy osób niepełnosprawnych.

Równolegle z działalnością szkoleniową Liderzy podjęli 
działania organizujące życie społeczne swoich niepełno-
sprawnych kolegów. Przygotowywali tematyczne spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, imprezy rekreacyjne, dyskoteki, 
konkursy edukacyjne, literackie, artystyczne, wyjścia do 
kin, teatrów, na wystawy. 

Bardzo ważną formą działań, będącą najlepszym 
sprawdzianem umiejętności organizacyjnych Liderów, 
są przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego. Przy 
ich podejmowaniu niezwykle istotna jest pomoc oso-
bom z niepełnosprawnością intelektualną w dokona-
niu właściwego wyboru aktywności i form jej realizacji. 
Przydzielanie zadań natomiast odbywać się musi w opar-
ciu o rzeczywiste predyspozycje poszczególnych Liderów. 
To właśnie jest główną rolą koordynatora Klubu. Chodzi 
bowiem o to, aby ostateczny kształt przedsięwzięcia przy-
nosił wysoką satysfakcję samym realizatorom, ale również 
korzystnie wpływał na ich postrzeganie ze strony innych 
grup społecznych. 

Jednym z pierwszych przedsięwzięć podejmowanych 
przez Liderów na rzecz środowiska lokalnego była orga-
nizacja Dnia Dziecka dla dzieci z terenu Pragi Północ. 
Sprawnie podzielili się na grupy zadaniowe. Jedna była 
odpowiedzialna za pozyskanie darów na paczki i ich przy-
gotowanie – rozwozili do sponsorów przygotowane pisma, 
planowali i robili zakupy. Druga grupa wspólnie z jednym 
z terapeutów-plastyków opracowała pomysł plakatu, roz-
klejała go w całej dzielnicy oraz dekorowała sali. Następna 
– pracowała nad przygotowaniem konkursów i zabaw dla 
dzieci oraz materiałów do ich przeprowadzenia, kolejna 
– przygotowywała oprawę muzyczną i konferansjerkę.

W tradycji części placówek dla dorosłych osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną nadal niestety istnieje 
zwyczaj organizowania Dnia Dziecka, gdzie bezpośred-
nimi adresatami są same osoby niepełnosprawne. My na-
tomiast uważamy, że dla właściwej transformacji sposobu 
postrzegania siebie przez osoby z tym rodzajem niepeł-
nosprawności, konieczna jest dbałość o to, aby wszel-
kie formy edukacji, terapii, rehabilitacji, w których bio-
rą udział, były adekwatne do ich wieku metrykalnego. 
Jednocześnie, aby zmienić nieco roszczeniową i bierną 
postawę młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektu-
alną, jak najczęściej staramy się zadawać im pytanie 
„co mógłbyś zrobić dla innych?”                     
Wreszcie to oni stają się realnymi „sprawcami” rzeczywi-
stości społecznej. 

W ramach naszego Stowarzyszenia prowadzimy bar-
dzo szeroko zakrojone działania na rzecz różnych grup 
osób wymagających pomocy. Pojawiały się więc kolej-
ne potrzeby, w których Liderzy mieli dalsze okazje do 
ćwiczenia i weryfikacji swoich umiejętności. Jedna z nie-
pełnosprawnych młodych kobiet korzystających z psy-
chologicznego wsparcia naszej organizacji stanęła przed 
koniecznością podjęcia specjalistycznej terapii grupowej, 
a jej pięcioletnia córeczka na ten czas potrzebowała opie-
ki. Tego zadania podjęła się Liderka znana ze szczegól-
nych talentów i doświadczeń w opiece nad dziećmi (przez 
długi czas zajmowała się swoją siostrzenicą). W kolejnej 
rozmowie z psychologiem matka dziewczynki wspomi-
na: Uczyłam się od niej, jak poradzić sobie ze sprawami, które 
do tej pory przysparzały mi trudności w kontakcie z moją cór-
ką, a ona polubiła ją tak, że płakała przy rozstaniu i dopyty-
wała się, kiedy przyjdzie następny raz. W kolejnej sytuacji 
na rozmowę z psychologiem Stowarzyszenia umówi-
ła się niewidoma kobieta szukająca sposobu rozwiąza-
nia swojej trudnej kondycji osobistej. Nie poruszała się  

 zamiast „co inni mogą zrobić dla Ciebie?”. 
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samodzielnie po Warszawie, a jej matka, świadcząca 
okresowo pomoc, przebywała w szpitalu. Po przedstawie-
niu sytuacji Grupie Liderów troje z nich zaoferowało po-
moc w dotarciu na spotkanie z psychologiem. Po umó-
wionej wizycie pani Maria długo rozmawiała z Liderami. 
Opowiadali jej o swojej drodze wychodzenia z niepełno-
sprawności oraz o tym, jak sami nauczyli się korzystać 
z pomocy i świadczyć ją innym. Liderki zaproponowały, 
że chętnie będą odwiedzać panią Marię, żeby pójść z nią 
na spacer, wyprowadzić psa, czy poczytać książkę. 

Kolejnym, prawdziwym wyzwaniem i sprawdzia-
nem dla Liderów był udział w organizacji integracyj-
nego obozu rehabilitacyjnego. Podjęli postanowienie, 
że spróbują włączyć się w realizację zadań organizacyj-
nych i merytorycznych. Już na miesiąc przed wyjazdem 
przekazali kierownikowi obozu opracowaną wspólnie 
z koordynatorem propozycję imprez i konkursów z po-
działem odpowiedzialności. Zapadła decyzja, że przej-
mą zadania dotychczas funkcjonującej na turnusie Rady 
Obozu. Już przy pierwszych trudnościach –rozlokowa-
nia prawie stuosobowej grupy – wykazali się ogrom-
ną odpowiedzialnością, samorzutną pomocą słabszym 
kolegom. Uruchomili postawy, które zapewne nie tyl-
ko dla nas, ale i dla nich samych, były zaskoczeniem. 
Część Liderów miała przydzielone zadania indywidual-
ne. Zaistniało wiele sytuacji, w których Liderzy okazy-
wali się naszą ostatnią deską ratunku: gdy ze względu 
na uciążliwość i charakter problemów jednej z uczestni-
czek nikt nie chciał z nią zamieszkać, kiedy pojawiała 
się konieczność zmiany w składzie mieszkańców pokoju 
albo gdy uczestnik prezentował negatywistyczne posta-
wy wobec udziału w zajęciach. Wielokrotnie w trakcie 
tego obozu towarzyszyła nam refleksja, że Liderzy stają 
się czasem wsparciem bardziej skutecznym niż wolonta-
riusze czy kadra. 

Liderzy byli również inicjatorami ciekawych pomysłów. 
Ogłosili konkurs literacki pn.: „Co to znaczy mieć wpływ 
na                       ?” dla niepełnosprawnych uczestników 
turnusu, wolontariuszy i kadry. Dla nadania odpowied-
niej rangi poszczególnym przedsięwzięciom tworzonym 
razem z osobami niepełnosprawnymi, staramy się zapew-
nić udział wszystkich członków danej społeczności, bez 
względu na funkcję, jaką pełnią. Dzięki temu bal masko-
wy, dyskoteka, happening, przedstawienie teatralne na-
biera dużego znaczenia w odczuciu wszystkich, a szcze-
gólnie osób z niepełnosprawnością intelektualną. To, co 
w sytuacji, gdyby wyłącznie oni byli uczestnikami da-
nej aktywności, mogłoby narazić ich na śmieszność, czy 
podkreślić deficyty wynikające z niepełnosprawności – w 
atmosferze wspólnoty staje się czymś naturalnym i uni-
wersalnym. Takie okazje sprzyjają świetniej, wspólnej za-
bawie, a przede wszystkim tworzeniu więzów niemożli-
wych do powstania w innych okolicznościach. 
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Funkcjonowanie Liderów podczas wspólnego wyjaz-
du oraz wcześniejsze ich działania sprawiły, że dla więk-
szości członków społeczności naszego Stowarzyszenia, 
możliwość awansu do Grupy Liderów stała się wyznacz-
nikiem statusu społecznego. „Być Liderem” zaczęło ozna-
czać „być kimś znaczącym” nie tylko w oczach samych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale również 
dużej części terapeutów i rodziców. Perspektywa osią-
gnięcia takiej funkcji stała się czynnikiem motywują-
cym do pracy nad sobą, pokonywania kolejnych ogra-
niczeń i trudności. Staraliśmy się „wykorzystać” ten 
mechanizm do zintensyfikowania efektów naszej pracy 
terapeutycznej. Ustaliliśmy też możliwość uczestnictwa  
w Grupie Liderów wybranych osób w formie „obserwa-
tora” bez prawa do podejmowania decyzji. Mieliśmy na 
uwadze głównie te osoby, które zdradzały różnorodne, 
uporczywe trudności adaptacyjne, a najlepszym dla nich 
„mobilizatorem” była możliwość pozytywnej ekspozycji 
społecznej w znaczącej grupie. Liczyliśmy, że poprzez na-
turalne procesy grupowe i siłę autorytetu Liderów poje-
dynczy „obserwatorzy” zaczną modelować swoje zacho-
wania na wzór i podobieństwo atrakcyjnych partnerów. 
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gielni, zajęciach teatralnych, plastycznych, muzycznych 
– wszędzie chciała być obecna. Pierwsza część spotkania 
z Liderami nie różniła się zasadniczo od dotychczasowych 
prób dotarcia do niej. Z uporem milczała, przerzucała od-
powiedzialność na innych albo odpowiadała „nie wiem”. 
Dziś trudno precyzyjnie „odpamiętać” dynamikę tego 
zdarzenia, ale chwili, która poruszyła szczelny pancerz, 
nie sposób zapomnieć. Jeden z Liderów zaczął wspomi-
nać sytuacje z przeszłości, w których osoba ta była dyna-
miczna, zarażała innych swoją radością, gotowością kon-
taktu i niesienia pomocy. Zaczęły zabierać głos kolejne 
osoby, które miały coś dobrego do wspomnienia o boha-
terce tego spotkania. Ktoś powiedział: „będziemy dotąd 
kuć w tę skorupę, dopóki ona nie opadnie i nie poka-
że tej osoby, którą byłaś kiedyś”. Niektórzy zareagowali 
śmiechem na to emocjonalne porównanie, ale po chwili 
wszyscy umilkli. Płakała – początkowo bezgłośnie, póź-
niej coraz bardziej spazmatycznie. Na początku budziło 
to niepokój i nieumiejętność odnalezienia się w tak nasy-
conej emocjami sytuacji. Nikt jednak nie przerwał ciszy, 
ktoś wyciągnął chusteczkę, wziął za rękę. Usłyszeliśmy 
opowieść o tym, jak czuje się nie lubiana, przykładach, 
które miały dowieść, że inni są ważniejsi dla znaczących 
dla niej osób. O jej poczuciu krzywdy w związku z choro-
bą i wynikającymi z niej ograniczeniami. Rozmawialiśmy 
o tym, jakie są drogi pozyskiwania sympatii i zaintereso-
wania ze strony osób, na których nam zależy. Kolejne oso-
by mówiły o tym, jak ważna jest ona sama. Niedługo po 
tym spotkaniu wyjechaliśmy na obóz zimowy, na który 
została zakwalifikowana na warunkach ustalonych przez 
Liderów. Czas ten zapamiętaliśmy jako pasmo problemów 
z nią związanych. Popadała w konflikty o najmniejsze 
drobiazgi. Na troskliwą uwagę ze strony koleżanki, żeby 
założyła czapkę wychodząc na dwór, powiedziała, żeby ta 
zajęła się swoimi sprawami. Pomimo zakazu, dźwigała 

Jedną z pierwszych „obserwatorek” była dwudziesto-
trzyletnia uczestniczka projektu „Partner” – osoba z nie-
pełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia i epi-
lepsją. Przez okres około roku obserwowaliśmy trudne 
do zdiagnozowania objawy coraz bardziej problemowego 
funkcjonowania. Stała się agresywna, negatywistyczna, 
nadwrażliwa na swoim punkcie, upatrująca prawie we 
wszystkich działaniach innych osób złych intencji, prze-
rzucająca na swoich kolegów, terapeutów i rodziców winę 
za swoje niepowodzenia. Podejmowała działania, które ze 
względu na jej schorzenie niosły za sobą wysokie ryzy-
ko, jakby prowokowała los lub „krzyczała” do nas o za-
interesowanie. Nie mogliśmy jednak wyrazić zgody na 
taką formę komunikacji. Obawialiśmy się również, że te 
zachowania są nieuniknionymi zmianami charakterolo-
gicznymi w przebiegu padaczki i z żalem patrzyliśmy, jak 
dotychczasowe jej osiągnięcia „wykruszają się” w zastra-
szającym tempie. Dużo później zorientowaliśmy się, że 
nie zażywała leków systematycznie lub je wyrzucała, po-
mimo wiedzy, że przy jej schorzeniu są one warunkiem 
zdrowia i życia. Wcześniej otoczona przyjaciółmi, nagle 
stała się samotna, przestała się uśmiechać, często płaka-
ła. Zarówno w rozmowach indywidualnych ze specjali-
stami, jak i grupowych z przyjaciółmi, odmawiała poda-
nia przyczyn takiego zachowania bądź mówiła, że ich nie 
rozumie. Koledzy zachęcali ją do otwartości, próbowa-
li udzielać wsparcia, dzielili się swoimi doświadczeniami 
i przestrzegali, że postępując w ten sposób może stracić 
przyjaciół. Bez wielkiej nadziei grupa „Partnera” posta-
wiła przed nią warunek: albo zgłosi się do Liderów, albo 
traci możliwość uczestnictwa w zajęciach. Ten argument 
było mocno przekonujący, ponieważ trafił do osoby, która 
ogromną wagę przywiązywała do systematycznego ucze-
nia się nowych rzeczy – uczestniczyła w zajęciach języ-
ka angielskiego, francuskiego, na siłowni, basenie, krę-
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ciężkie stoły przygotowując salę na dyskotekę. Bez zgody 
instruktora wjechała na najwyższą górę i zjeżdżając nie-
omal nie staranowała stojącego na dole samochodu. Na 
efekty nie trzeba było długo czekać – kolejne ataki, nie-
przespane noce, w końcu szpital. Pamiętamy, że nawet 
wówczas zarzucała ulubionej przez siebie terapeutce, że 
ta jest zła na nią, bo nie mogła spać w nocy i musiała się 
nią opiekować. Po powrocie Liderzy zdecydowali o mie-
sięcznym wstrzymaniu jej prawa do uczestnictwa w zaję-
ciach. Dopiero po tym czasie zaobserwowaliśmy prawdzi-
wy przełom. Nie minęły dwa miesiące, kiedy poprosiła 
o możliwość dołączenia do Grupy Liderów. To właśnie 
wówczas po raz pierwszy, specjalnie dla niej, w na-
grodę za efekty pracy nad sobą, stworzono rolę „ob-
serwatora” bez prawa do głosowania i podejmowa-
nia decyzji. Aktualnie jest pełnoprawnym Liderem 
– członkiem Zarządu Klubu. W bardzo otwarty 
sposób dzieli się z kolejnymi osobami stającymi 
na Grupie Liderów, swoimi doświadczeniami, 
porażkami i osiągnięciami. Pokazuje drogę, jaką 
przejść może każdy, ale jednocześnie stara się 
ustrzec innych przed tak poważnymi kon-
sekwencjami, jakie ona musiała ponieść: 
Od czasu, kiedy jestem Liderką nastąpiły zmiany. Inaczej pa-
trzę na świat i otaczające mnie na co dzień problemy i sytuacje 
– inaczej na to patrzę z perspektywy – mówi dzisiaj. 
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Działalność doradcza była tym obszarem aktywności 
Grupy Liderów, który wzbudzał w nas najwięcej niepoko-
jów o możliwość jego realizacji. Bardzo intensywnie przy-
gotowaliśmy poszczególnych Liderów do zetknięcia się, 
w roli „para-ekspertów”, z problemami swoich kolegów. 
Drogowskazem wyznaczającym kierunek był Kodeks 
Etyczny Lidera. Jak mantrę powtarzaliśmy zasady właś-
ciwej komunikacji. Uczyliśmy się sztuki pomagania. 
Szczególną wagę przykładaliśmy do tego, że nie polega 
ona na załatwianiu spraw za kogoś, zdejmowaniu z niego 
odpowiedzialności, ale na towarzyszeniu mu w procesie 
podejmowania decyzji i wcielania ich w życie, dzieleniu 
się swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami. 
Ćwiczyliśmy zdolności asertywne, na praktycznych przy-
kładach poznawaliśmy zasady negocjacji. Podkreślaliśmy 
wagę dyskrecji, bezstronności i obiektywizmu. Ta for-
ma zajęć mobilizowała prowadzących do opracowywa-
nia różnych scenariuszy i kart ćwiczeń, żeby w maksy-
malnie atrakcyjny sposób pobudzić zdolność rozumienia 
i refleksji nad różnymi problemami. Coraz intensywniej 
podczas spotkań Liderów angażowaliśmy rodziców oraz 
terapeutów w rozwiązywanie problemów poszczególnych 
osób. Nadawało to z jednej strony większą rangę działa-
niom, z drugiej – zwielokrotniało ich efektywność. 

Pamiętamy jedną z pierwszych tego typu spraw, któ-
ra trafiła pod obrady Grupy. Była tym bardziej szcze-
gólna, że dotyczyła jednej z ówczesnych Liderek. Padły 
zarzuty o dawanie złego przykładu swoim stosunkiem 

z nowym tekstem cs 3.indd   24 9/27/07   11:42:11 AM



25

do pracy oraz nie dotrzymanie poufności spraw, które 
były przedmiotem dyskusji a dotyczyły jednego z kole-
gów. Odwoływano się do Kodeksu Etycznego, wskazy-
wano na utratę zaufania, szkody jakie można wyrządzić 
taką postawą. W tajnym głosowaniu zapadła decyzja 
o udzieleniu upomnienia oraz ostrzeżeniu, że w przypad-
ku powtórzenia się sytuacji automatycznie straci ona pra-
wo członkowstwa w Grupie. Sądzimy, że mogła liczyć na 
taką wyrozumiałość tylko dzięki temu, że przyznała się 
do błędu, złożyła obietnicę, że nigdy więcej go nie po-
pełni oraz zdradzała bardzo intensywne poczucie winy 
i prosiła o danie jej szansy. Zwrócono się również do kie-
rownika placówki, której była uczestniczką, o dokonanie 
oceny jej funkcjonowania przez okres miesiąca. Ciekawą 
lekturę stanowią „raporty” znajdujące się w dokumenta-
cji Liderów:

29.11.2005 r., instruktor pracowni pisze: W moim od-
czuciu pani B. rzeczywiście została zmobilizowana przez Grupę 
Liderów do pracy nad sobą. Zaczęła sama dopytywać się o moż-
liwość wykonania pracy, każdą z nich próbowała wykonać jak 
najlepiej. Jednak trwało to niestety jedynie ok. 3 godz. Wydaje 
mi się, że na dłużej nie starczyło jej mobilizacji i chęci do wysił-
ku. (…) Czując, że postąpiła nie w porządku, próbowała nad-
robić swoje złe postępowanie poprzez angażowanie się w pomoc 
w innych pracowniach: proponowała, że pozmywa podłogę itp. 
pomimo, że w jej własnej pracowni było brudno.

30.11.2005 r., instruktor pracowni: Ten dzień był dla 
pani B. katorgą. Zaczęła od spóźnienia się. Gdy przystąpiła do 
pracy było widać, że zależy jej bardzo na moim uznaniu, ale nie 
wystarcza jej sił, żeby zaczętą raz pracę doprowadzić do końca. 
Bardzo często wychodziła z pracowni, tylko niekiedy ustalając 
to ze mną. Od początku nie umiała powstrzymać się przed ra-
niącymi innych zachowaniami. Ja muszę się przyznać, że już 
nie dawałam rady, więc powiedziałam pani B., że może robić co 
chce. To był dla mnie bardzo trudny dzień, miałam dużo spraw, 

z nowym tekstem cs 3.indd   25 9/27/07   11:42:13 AM



26

z którymi musiałam się uporać. Wiem, że byłam bardzo zde-
nerwowana i mogło się to przenosić na panią B. Doszło 

między nami do dużego spięcia.
W podobnym tonie wzlotów i upadków za-

pisane były inne karty miesięcznej historii 
pani B. Terapeutom niezmiernie za-
leżało na jej uczestnictwie w Grupie 
Liderów, ponieważ był to wówczas 
jedyny skuteczny środek przynoszą-

cy korzystne zmiany w zachowaniu 
uczestniczki. Liderzy uznali jednak, 
że istnieje zagrożenie utraty znaczenia 
funkcji jaką pełnią, jeżeli ich członek 
nie poniesienie konsekwencji, na któ-
re zasłużył zgodnie z regulaminem. 
Większością głosów utraciła członko-
stwo. Wywiązała się wówczas rozmo-
wa, z której wynikało nie tylko to, że 
Lider nie stoi ponad prawem, ale że 
wymagania wobec niego są zdecydo-
wanie większe i ostrzejsze niż wobec 
innych członków społeczności. Dziś 
pani B. ponownie przechodzi okres 

próby ubiegając się o możliwość udziału 
w Grupie Liderów, tymczasem w charak-

terze „obserwatora” bez prawa do głosowania. 
Pisze do nich: „Jak byłam w Liderach i mogłam 
pomagać innym osobom, czułam się potrzeb-
na dla kogoś, że ktoś potrzebuje mojej pomocy. 
Dawało mi to poczucie siebie, że jestem wystar-
czalna – nie tylko dla siebie, ale też dla innych. 
Dawało mi to poczucie własnej wartości.” 

Skuteczność i wysoki prestiż Liderów spowo-
dował, że przez okres ostatnich wielu miesięcy 
niemalże nie było tygodnia, żeby nie wpływa-

ła pod obrady nowa sprawa bądź nie przychodził okres 
oceny i podsumowań poprzednich. Wszystkie one były 
świetną okazją do sprawdzenia poziomu wiedzy, umiejęt-
ności oraz ich rozszerzenia i doskonalenia. 

W trakcie spotkań grupowych mieliśmy okazję ob-
serwować umiejętności interpersonalne Liderów oraz 
przebieg konstruktywnego procesu dzielenia się przez 
nich z osobami korzystającymi z ich wsparcia swoją 
wiedzą, opiniami, odczuciami, doświadczeniami (za-
równo sukcesami, jak i porażkami). Obserwowaliśmy 
dużą efektywność partnerskiej komunikacji. Pani 
Kasia, której trudności w kontaktach społecznych po-
legały na skłonności do ingerowania w sprawy innych 
bez ich zgody mówi o Liderach: (…) pomagają nam w 
ostateczności w problemach, z którymi sami sobie nie może-
my poradzić, bo są zbyt trudne. Wszystko jest łatwiejsze, bo 
pokazują nam w naszym zachowaniu to, czego nie widzimy 
obserwując siebie. Pan Michał i pani Kasia tworzący od 
kilku lat parę spotkali się z Liderami z powodu proble-
mów na jakie natrafiali w swoim związku. Dziś wspo-
minają: To spotkanie to jakby nowe życie, nazwanie błędów 
po imieniu, rozgrzeszenie z win. Wspominam to spotkanie 
jak wizytę u lekarza, który pokazał zło i z niego uleczył. 
Dzięki temu zrozumiałam swoje błędy i troskliwość wszyst-
kich. Staram się mówić prawdę i być bardziej pewna swo-
ich racji. Dziś oboje, po okresie kandydackim, stali się 
Liderami. 

Niejednokrotnie towarzyszyły nam pytania o to, jak 
intensywniej „wykorzystać” ten potencjał. Niedługo 
nastąpiły okoliczności, które podpowiedziały sposób 
i zweryfikowały jego skuteczność. 

Jeden z uczestników, który trafił do nas, za pośred-
nictwem poradni zdrowia psychicznego, ok. rok temu, 
zdradzał poważne zaburzenia w zachowaniu. Miał 
duże trudności w kontroli reakcji emocjonalnych, był  
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niezmiernie impulsywny, prowokacyjny, nieufny i agre-
sywny. Przejawiał tendencję do przyjmowania świata jako 
wrogiego wobec niego – wszelkie informacje i uwagi in-
terpretował jako atak. Widać było, jak słabe jest jego po-
czucie własnej wartości, jak niewielkie zaufanie do siebie 
samego. Na zewnątrz prezentował przekonanie o nieomyl-
ności, wyższości, niezależności. Tak naprawdę potrzebo-
wał akceptacji. Zastanawialiśmy się w jaki sposób temu 
dwudziestodwuletniemu mężczyźnie udało się ukończyć 
szkołę i funkcjonować w jakiejkolwiek grupie społecznej. 
Dużo później dowiedzieliśmy się jak wiele upokorzeń, 
ostracyzmu, niezrozumienia, składa się na jego doświad-
czenie. Większość z nas – specjalistów zaangażowanych 
w pracę z tym młodym człowiekiem traciło cierpliwość 
i nadzieję, że „da się z nim coś zrobić”. Odbywały się sesje 
terapii rodzinnej z psychologiem, rozmowy indywidual-
ne, stosowano sankcje dyscyplinarne, negocjowano kon-
trakty. Wszystko dawało połowiczne efekty. Niezależnie 
od jego trudności w grupie widać było jednak tworzące 
się więzy – jemu zaczęło zależeć na uczestnictwie w zaję-
ciach, część kolegów okazywała mu autentyczną sympa-
tię. Zauważyliśmy, że Liderzy stanowią dla niego atrak-
cyjne środowisko, a wśród nich szczególnie pan Ryszard 
– Przewodniczący, człowiek o wysokim, budowanym 
przez kilka lat autorytecie wśród większości. 

Przygotowywaliśmy się wspólnie z panem Ryszardem 
do roli indywidualnego Lidera. Odbywały się spotkania 
z udziałem psychologa, Lidera i osoby wspieranej. Na ko-
lejnym etapie dołączyli do nas rodzice. Analizowano do-
tychczasowe doświadczenia, szukano przyczyny, projek-
towano zmiany, oceniano ich efekty i trudności – kolejne 
etapy w procesie planowego rozwoju. Po kilku miesią-
cach intensywnej pracy pan Ryszard wspomina: „tu trze-
ba być jak reporter, że jeden telefon i już jesteś na miejscu 
zdarzenia” oraz dodaje z satysfakcją: „Mam większą wie-

dzę psychologiczną i umiejętność nawiązywania kontak-
tów, a moje największe doświadczenie to, że udało mi się 
dokonać prawie tego, co pani psycholog, czyli pomóc jed-
nemu z moich kolegów na tyle skutecznie, że nie musiał 
opuszczać Stowarzyszenia. Dzięki temu uwierzyłem, że 
coś umiem i że moje starania nie poszły na marne. Teraz 
wiem, że mogę działać dalej jako Lider i nieść skuteczną 
pomoc każdemu”. 

Ku naszemu zadowoleniu Liderom nie brakuje również 
wątpliwości: „(…) zdarza mi się, że nie umiem sobie po-
radzić w różnych sytuacjach. Np. jak ktoś się uprze, że 
ma rację, a popełnia błąd, to nie wiem jak mu pomóc, 
żeby go wyciągnąć z tego bagna i naprowadzić na prostą 
drogę”. Przygotowujemy Liderów do tego, że proces po-
magania przewiduje również zaakceptowanie pojawiają-
cych się kryzysów i porażek. Uczymy trudnej sztuki nie 
odnoszenia napotykanych problemów do oceny własnej 
wartości. We wspomnianej sytuacji wystarczyły bowiem 
dwa miesiące wyłączenia ze względów zdrowotnych oso-
by wspieranej przez pana Ryszarda z pracy zespołowej, 
aby z całą ostrością powróciły uprzednie trudności. 

Po raz kolejny rzeczywistość stworzyła nam korzystne 
warunki dla sprawdzenia efektywności funkcji osobiste-
go Lidera wspierającego. Pani Wiesia przebyła wieloletnią 
drogę nieskutecznego sposobu komunikowania się z oto-
czeniem poprzez samookaleczenia, agresję, uporczywe 
kłamstwa, popadanie w konflikty, w końcu eksperymen-
towanie z lekami i alkoholem – na granicy życia i śmier-
ci. Dziś jest Vice Przewodniczącą Zarządu Klubu, osobą 
wzbudzającą zaufanie i respekt, otwartą i nie kryjącą swo-
ich dramatycznych doświadczeń. W którymś momencie 
poczuła, jak wielką siłę daje jej dzielenie się z innymi oso-
bami swoimi trudnymi przeżyciami. Intuicyjnie zaczę-
ła rozpoznawać i demaskować rzeczywiste motywy za-
chowań jednej z uczestniczek „Partnera”, która dołączyła  
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do nas około dwa lata temu. Jej główny problem to skłon-
ność do patologicznego kłamstwa oraz intryg. Na zaję-

ciach grupowych czuło się między nimi niemalże „po-
krewieństwo dusz” – jakby pani Wiesia rozpoznawała 
swoje dawne „ja”. Pokazując własną drogę rozwoju, 
stała się dla swojej koleżanki wyznacznikiem tego, co 

można osiągnąć – cel realny, jednak jak na ra-
zie zbyt odległy. Pani Wiesia nadal trwa 
w procesie pomagania pomimo niecier-
pliwości i zwątpień – jakby zapominała 

swoją własną wieloletnią drogę wzlo-
tów i upadków. Raz  

w tygodniu 
odby wają 

się spotkania 
obydwu z psycholo-

giem – krok do przodu, cza-
sem kilka do tyłu. Inspirowanie wiary, 

motywacji, świadomości. Trudno stwier-
dzić, której z nich więcej daje ta relacja.

Chcemy jeszcze wspomnieć o warto-
ściowej relacji pomagania pomiędzy 
Liderką – panią Martą, a osobą, któ-
ra z powodu swoich trudności ada-
ptacyjnych przeszła przez wszystkie 
placówki Stowarzyszenia. Pierwsza 

z nich – oaza spokoju, cierpliwo-
ści, ciężko doświadczona 

przez chorobę i środo-
wisko, niezwy-

kle skromna i jak dziś sama o sobie potrafi powiedzieć – 
przepraszająca, że żyje. Druga – znana przez większość, 
budząca skrajne emocje, posiadająca niezwykle barwną 
osobowość. Na „krótką metę” atrakcyjna towarzyszka, 
na dłuższą – nie do zniesienia. Jednocześnie osoba, któ-
rej szybko się zapomina wszystkie przewinienia, niedo-
trzymane obietnice, wypieranie się nawet oczywistych 
faktów. Zbliżał się kolejny wspólny wyjazd. Dla organi-
zatorów wyzwaniem było znalezienie dla niej odpowied-
niej współlokatorki. Rokrocznie nikt nie wytrzymywał 
dłużej niż kilka dni, raz nawet, zdeterminowani mu-
sieliśmy przydzielić jej „jedynkę”. Pani Marta, pomimo 
bardzo poważnego problemu zdrowotnego, którego nie 
ujawniała przed nikim spoza rodziny przez ponad dwa-
dzieścia lat, zadeklarowała się, że zamieszka wspólnie 
z nią. Zastanawialiśmy się, ile wytrwa. Kiedy po tygo-
dniu pani Marta usłyszała od swojej współlokatorki do-
brze, ja już się wykąpię, tylko, czy później porozmawiasz jesz-
cze ze mną?, trudno było nam w to uwierzyć. Pod koniec 
pobytu osoba wspierana przez panią Martę pytała nas: 
dlaczego przy niej jestem taka spokojna? jak to będzie, kiedy 
wrócimy do Warszawy?. Ile dla samej pani Marty znaczy 
funkcja Lidera możemy się przekonać czytając w jej pra-
cy: Nie łatwo jest prosić o pomoc i pomagać. Trzeba wiedzieć, 
jak pomóc. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że mogę pomóc 
innym rozmową, dobrym słowem i tym, że wszystko ma sens i że 
warto dążyć do określonego celu. Nic piękniejszego nie ma jak 
pomagać innym i dać coś od siebie. Dziękuję, że są tacy, którym 
mogę pomóc.
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Stawialiśmy przed Liderami coraz większe wyzywania. 
Prowadzona przez nas działalność szkoleniowa dla spe-
cjalistów zajmujących się wspieraniem osób z niepełno-
sprawnością intelektualną stała się okazją do konfrontacji 
dotychczas zdobytych umiejętności Liderów ze „światem 
zewnętrznym”. 

Od pewnego czasu mocno interesowaliśmy się proble-
matyką seksualności osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Stworzyliśmy program „Amor”, który obejmo-
wał warsztaty edukacyjne z tego zakresu dla uczestników 
wszystkich placówek naszego Stowarzyszenia, ich ro-
dziców, stopniowo rozszerzał się o badania, publikacje 
oraz szkolenia dla specjalistów zajmujących się eduka-
cją i rehabilitacją tej grupy osób niepełnosprawnych. 
Członkowie Grupy Liderów również byli objęci tym 
programem, a posiadając jednocześnie wiedzę i umie-
jętności zdobyte w ramach samokształcenia, stali się 
dla nas partnerami w realizacji praktycznego modułu 
ze specjalistami. Już pierwsze spotkania przekonały nas 
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o słuszności takiej decyzji. Z jednej strony bowiem wspól-
na praca Liderów ze specjalistami uwiarygodniała możli-
we do osiągnięcia efekty działań, z drugiej zaś – stanowi-
ła kolejny etap budowania samoświadomości i poczucia 
sprawczości u samych Liderów. Wysokie notowania, ja-
kie uzyskiwaliśmy w ankietach ewaluacyjnych w dużym 
stopniu zawdzięczaliśmy im. Profesjonaliści podkreślali, 
że dopiero bezpośrednia konfrontacja z sytuacją, w której 
to osoby z niepełnosprawnością intelektualną na zaska-
kującym poziomie świadomości wypowiadały się o pra-
wach w sferze intymnej, ograniczeniach wynikających 
z niepełnosprawności, swoich uczuciach, nie tylko roz-
wiała ich wątpliwości w kwestii czy podejmowanie takiej 
tematyki z tą grupą osób jest możliwe, ale upewniła, że 
ma głęboki sens i przynosi wymierne rezultaty. 

Wspominaliśmy wcześniej, że część terapeutów zaczę-
ła upatrywać w Grupie Liderów siłę i sposób rozwiąza-
nia różnych trudnych i uporczywych problemów. Pan 
Szymon, uprzednio wolontariusz, obecnie terapeuta, 
pisze: Jaki widzę sens w istnieniu Klubu „Sami Dla Siebie”? 
Obserwując to, w jaki sposób angażują się w swoje role i z jakim 
podejściem rozwiązują własne i innych problemy, już dawno do-
szedłem do wniosku, że sens jest i to ogromny! (…) Dla Liderów 
wszystkie te, przecież wysokie wymagania, nie są zbyt wygórowane, 
a wręcz mobilizujące i pobudzające ambicję. Każdy z nich przyj-
muje swoje zadania i podejmuje trud zmierzenia się z nimi, na-
wet jeśli wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami lub koniecznością 
przezwyciężenia własnych, niepokonanych dotąd ograniczeń. (…) 
Co wpływa na nich tak mobilizująco? Myślę, że już sama przyna-
leżność do grona Liderów. To prestiż, który zobowiązuje do bycia 
wzorem i przykładem odpowiedniego zachowania. Idealny Lider 
to osoba, która posiada wysoki poziom empatii, potrafi samodzielnie 
rozwiązywać problemy, jest obowiązkowa, godna zaufania i pew-
na. Każdy z członków Klubu „Sami Dla Siebie” dąży do takie-
go właśnie obrazu swojej osoby. Pani Magda, koordynatorka 

szeregu przedsięwzięć organizowanych wspólnie z osoba-
mi niepełnosprawnymi w naszym Stowarzyszeniu, pyta: 
Klub Liderów w kilku słowach?! O tym można książkę napi-
sać… Tę grupę tworzą osoby świadome siebie. Potrafią z wy-
czuciem pomagać innym w rozwiązywaniu osobistych problemów 
i konfliktów. Podczas spotkań z Liderami mam świadomość 
pracy z grupą osób odpowiedzialnych, chętnych do tworzenia 
i zmiany rzeczywistości. (…) Dzięki tej grupie osób jestem spo-
kojna o przebieg wielu imprez, które razem tworzymy. Wiem, że 
jeśli się do czegoś zadeklarują, podzielą obowiązki między siebie 
to zostanie to dopilnowane. A o taki spokój i taką świadomość 
bardzo trudno w pracy zespołowej nawet z wyspecjalizowaną 
kadrą. Oni dają nadzieję innym. Mnie też wielu rzeczy cały 
czas uczą. Pan Jacek – nasz wieloletni współpracownik, 
mający okazję etapowego obserwowania i udziału w pra-
cy Grupy Liderów, mówi: Mogłoby się wydawać, że jeste-
śmy w stanie znaleźć rozwiązanie na każdy problem, każ-
dą sytuację. Czasami jednak przychodzi taki moment, że 
czujemy, iż wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, jesteśmy 
już bezradni. Wtedy zadajemy sobie pytanie: kto może jesz-
cze coś zdziałać? Odpowiedź jest prostsza niż mogłoby się 
wydawać – przyjaciele. Osoby obdarzone zaufaniem, które 
jednocześnie są autorytetem, których inni szanują. Takich 
właśnie zaufanych przyjaciół uczestnicy placówki, w której 
pracuję mają w Liderach Klubu Sami dla Siebie. Osoby im 
bliskie, gdyż często znane od wielu lat. Osoby zaufane, gdyż 
ilekroć potrzebują pomocy, oni czekają na nich. Wreszcie 
osoby i bliskie i zaufane, ponieważ tak jak oni w różnym 
stopniu niepełnosprawne. A któż może lepiej rozumieć nasze 
problemy, jak nie osoba radząca sobie z podobnymi trudno-
ściami. (…) Wydawać by się mogło, że to niemożliwe, aby 
osoba z niepełnosprawnością intelektualną mogła pomóc in-
nej osobie z podobną niepełnosprawnością. Jednak ja wiem, 
że jest to możliwe. (…) Patrząc na działalność Liderów 
mogę powiedzieć, iż bez ich obecności, pomocy, nie wpadli-
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byśmy na szereg pomysłów i rozwiązań tak prostych, że dla 
nas może zbyt prostych, by je dostrzec.

Grupa Liderów jest postrzega-
na również przez pracowni-
ków naszego Stowarzyszenia 
jako szansa na osiągnięcie 
efektów terapeutycznych 
z osobami, którym towa-
rzyszą szczególnie skompli-
kowane problemy. Pani 
Agnieszka, w jednej z na-
szych placówek, mówi 
o swojej pracy z uczest-
niczką-Liderką cierpiącą 
na mutyzm wybiórczy:  
(…) Próbowałam różnych 
metod porozumiewania. 
Zdarzały się momenty,  
w których czułam się 
bezradna w obliczu 
zbliżającego się kryzysu.  
W takich sytuacjach często pani A. za-
skakiwała nas wszystkich stając na wysokości zadania.  
W późniejszych rozmowach okazywało się, że myśl o ograni-
czeniu udziału w spotkaniach Grupy Liderów, na których jej 
bardzo zależało, była czynnikiem decydującym w podejmowa-
nej walce z własnymi ograniczeniami. (…) Bohaterka tego 
wspomnienia sama o sobie pisze: „Moje trudności w wypeł-
nianiu roli Lidera to brak stabilności, że nie potrafię otwarcie 
rozmawiać z innymi, a bardzo bym chciała, brak wytrwało-
ści w przestrzeganiu regulaminu warsztatów. Nie mam umie-
jętności w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą mnie, co 
przeszkadza mi bardzo. Odkąd jestem Liderką zauważyłam, 
że zmiany mam niewielkie, ale chyba mogę to tak nazwać, że 
są te zmiany. Zadania wykonuję do końca sumiennie i do-

kładnie. Lepiej niż wcześniej funkcjonuję w domu.”
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Nasze dotychczasowe doświadczenia oraz gotowość 
części samych Liderów sprawiły, że zaczęliśmy myśleć 
o wypromowaniu tego rodzaju ruchów samopomoco-
wych w środowisku innych placówek rehabilitacyjnych 
i edukacyjnych specjalizujących się w procesie wsparcia 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie po 

Perspektywy
raz pierwszy dzielimy się bardziej świadomymi i pod-
porządkowanymi logicznej koncepcji przemyśleniami 
dotyczącymi warunków inicjowania i organizowania 
samopomocowego potencjału osób z tym rodzajem nie-
pełnosprawności. W najbliższej przyszłości planujemy 
wspólnie z Liderami szkolenia w innych placówkach re-
habilitacyjnych i edukacyjnych w celu zachęcenia do 
tworzenia podobnych inicjatyw. Otrzymaliśmy również 
zaproszenie do wystąpienia Liderów na konferencji obej-
mującej tematykę odpowiedzialności ekologicznej mło-
dego pokolenia. To kolejny nasz wspólny sprawdzian, 
a patrząc na dotychczasową rzeczywistość jesteśmy prze-
konani, że takich okazji będzie coraz więcej.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że nie pretendujemy 
do uznania naszych pomysłów za standard postępowania 
w przypadku podobnych działań, ale wielką radością bę-
dzie, jeżeli nasz przykład posłuży jako inspiracja. 

Chcielibyśmy jeszcze raz z całą mocą podkreślić – aby 
tego typu przedsięwzięcia mogły uzyskać realną moc 
sprawczą, potrzebują samoświadomości, pasji, zaangażo-
wania, plastyczności, gotowości przekraczania granic, ła-
mania stereotypów i przyzwyczajeń oraz optymizmu te-
rapeutycznego ze strony osób je wspierających. Bez tej 
siły, z uwagi na specyfikę niepełnosprawności bohaterów 
naszego opracowania, ich działania szybko uległyby roz-
proszeniu oraz straciłyby swoją społeczną wiarygodność. 
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Dziś, po okresie dwuletniego towarzyszenia Liderom 
i Klubowi „Sami dla Siebie”, nie mamy żadnych wątpli-
wości, co do ogromnej efektywności tego typu działań. 

Sami Liderzy dzięki edukacji i pracy nad sobą nabrali 
większej świadomości własnych zasobów oraz możliwości 
ich wykorzystania. Wskazują na nabycie zupełnie nowych 
umiejętności osobistych sprzyjających realizacji zadań ży-
ciowych. Pani Marta mówi o sobie: Wiele się nauczyłam 
i uczę na każdych zajęciach oraz dzielę się swoimi doświadcze-
niami. To wszystko pomaga mi inaczej spojrzeć na życie, nie po-
kazywać swojego złego samopoczucia i zanim podejmę jakieś de-
cyzje zastanawiam się, czy to będzie właściwe rozwiązanie. Od 
kiedy zostałam Liderem stałam się osobą bardziej otwartą na 
innych, śmielszą, odważniejszą, zdecydowaną. Przede wszyst-
kim zmieniłam się wewnętrznie niż kiedyś. – dzieli się pani 
Joasia. Liderzy zauważają u siebie wzrost efektywnego 
porozumiewania się z otoczeniem. U większości nastąpiła 
zdecydowana poprawa wizerunku własnej osoby. Uczucie, 
kiedy się pomoże drugiemu człowiekowi jest niezastąpione. To 
po prostu trzeba poczuć. Będąc Liderem czuję się spełniony 
i to jest świetne uczucie. Wiem teraz, że jestem potrzebny i coś 
wart – pisze pan Marek, który do tej pory nie był skłon-
ny do takiej introspekcji. Jednocześnie liderzy uzyskują 
oni większe rozeznanie w barierach i ograniczeniach wy-
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nikających z własnej niepełnosprawności oraz gotowość 
mierzenia się z nimi. Od kiedy jestem Liderem zmiany na-
stąpiły we mnie dosyć duże. Nadal się zmieniam i staram się 
pokonywać własne bariery i słabości. (…) Moje trudności w 
wypełnianiu roli Lidera to moja pamięć. Czasami nie jestem w 
stanie ogarnąć tych wszystkich spraw i problemów, ale wierzę, 
że Ci ludzie, którzy mnie wybrali wierzą we mnie i w tym mo-
mencie daje mi to takiej siły, dzięki której jestem w stanie uwie-
rzyć, że mogę pokonać te wszystkie ograniczenia – dodaje pan 
Marek. Coraz bardziej świadome stają się kierunki dal-
szej pracy nad własnym rozwojem i przekonanie o możli-
wościach osiągnięcia sukcesu: Mam jeszcze wiele wad, nad 
którymi muszę popracować. Przede wszystkim, żeby być bardziej 
stanowcza w podejmowaniu decyzji oraz żeby nie przepraszać 
za to, że żyję. Ale już tyle osiągnęłam to i to też mi się uda, 
choć wiem, że praca nad sobą nie należy do łatwych. – pod-
kreśla pani Marta. Nabycie bardziej realnego wizerun-
ku własnej osoby zwiększa efektywność ich działania w 
rozwiązywaniu konkretnych trudności życiowych. Moją 
największą trudnością w funkcji Lidera jest trema związana 
z wyrażaniem własnego zdania w dużej grupie ludzi, którą 
mogę pokonywać poprzez zabieranie głosu na zajęciach i szkole-
niach dla specjalistów. Obserwujemy u Liderów przywiązy-
wanie bardzo dużej wagi do przestrzegania określonych 
zasad i norm. Wyraźnie wzrósł w nich poziom świado-
mości własnych obowiązków oraz praw i umiejętności 
korzystania z nich. 

Zyski z działalności Klubu „Sami dla Siebie”, co naj-
mniej w tym samym stopniu co Liderzy, czerpią ich nie-
pełnosprawni koledzy. Otrzymali siłę partnerskiego 
autorytetu mobilizującego do aktywnego udziału w po-
konywaniu własnych trudności, realne i życzliwe wspar-
cie oraz wzór, który chce się naśladować.
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