
* MENCAP - angielska organizacja dzia∏ajàca na rzecz osób 

z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà  (przyp. t∏um.) 1

Ka˝dy z nas niezmiernie sobie ceni wolnoÊç osobistà. Jest jasne, ˝e w swoich sprawach

sami wypowiadamy si´ i podejmujemy decyzje. Tymczasem osoby z niepe∏nosprawnoÊcià

intelektualnà, cz´sto bez wzgl´du na stopieƒ ograniczeƒ, zarówno w sprawach codziennych

jak i w tych istotnych dla ca∏ego ˝ycia stale jeszcze zale˝à od innych. KtoÊ drugi ocenia,

wybiera, postanawia, za∏atwia - wie lepiej i wykonuje swoje obowiàzki.

Czy zastanawialiÊmy si´ nad tym, dlaczego tak si´ dzieje? Z jakiego powodu osoba, któ-

ra mo˝e troch´ mniej rozumie i z wi´kszym trudem si´ wypowiada, mimo, i˝ nie utraci∏a

w∏asnej woli, zdolnoÊci rozró˝niania i indywidualnych upodobaƒ jest tak ∏atwo pozbawiana

mo˝liwoÊci korzystania z atrybutów przynale˝nych ka˝dej osobie ludzkiej, zw∏aszcza wypo-

wiadania si´ we w∏asnych sprawach? WolnoÊç wyborów, mo˝liwoÊç wp∏ywania na to jak

si´ wyglàda, co si´ je, z kim si´ spotyka, co si´ ma i co si´ robi, a tak˝e gdzie si´ jest i co

si´ mówi jest warunkiem pozytywnego prze˝ywania swojego „ja”, myÊlenia o sobie jako 

o kreatorze w∏asnego ˝ycia. 

Wydaje si´, ˝e wiemy ju˝ dostatecznie du˝o, aby sformu∏owaç diagnoz´, a brzmi ona tak:

od dziesiàtków lat ˝yjemy i dzia∏amy w przekonaniu, ˝e dla dobra osoby z niepe∏nospraw-

noÊcià intelektualnà trzeba si´ nià opiekowaç, poniewa˝ ona sama nie jest w stanie o siebie

zadbaç. Opiekujàc si´, cz´sto dla u∏atwienia sobie zadania i bez z∏ych zamiarów, ogranicza-

my przejawy aktywnoÊci i woli podmiotu naszych zabiegów, i w ten sposób, niepostrze˝enie,

wkraczamy w sytuacj´, gdy osoba, która ma byç podmiotem naszej pomocy staje si´ przed-

miotem naszej opieki. Opieka bardziej kojarzy si´ z „zaopiekowaniem” czyli osiàgni´ciem

standardów czystoÊci, sytoÊci, bezpieczeƒstwa, dzi´ki wysi∏kom osoby silniejszej - dla do-

bra osoby s∏abszej, biernie poddajàcej si´ zabiegom. Nie oczekujàc samodzielnoÊci, nie

liczymy na partnerstwo, zatem nie uwa˝amy, ˝e osoba z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà

mo˝e mieç coÊ istotnego do powiedzenia, w konsekwencji nie rozmawiamy z nià, nawet jej

uwa˝nie nie s∏uchamy. Stwierdzono w badaniach, ˝e ogromna wi´kszoÊç inicjatyw kontak-

tów ze strony personelu w placówkach ma charakter jednostronnie dyrektywny (polecenia,

uwagi  korygujàce) a nie dwustronnej wymiany informacji, myÊli i emocji. Wiele czyni si´ 

w tej chwili na Êwiecie, aby przezwyci´˝yç negatywne stereotypy „osoby upoÊledzonej” 

i „opiekuna” oraz schematy ich wzajemnych relacji. Zmierza si´ w kierunku prawdziwego

upodmiotowienia osób nie w pe∏ni sprawnych intelektualnie, m.in. przez rzeczywiste s∏u-

chanie tego, co majà do powiedzenia i branie tego pod uwag´, tworzenie sytuacji wyboru,

partnerskie pomaganie im w wypowiadaniu si´ i wyst´powaniu w swoich sprawach. Roz-

mowa, czyli wymiana tworzy sytuacj´ faktycznego, spo∏ecznego zaistnienia osoby wolnej.

O tym jak byç dobrym wspierajàcym, jak byç przyjacielem a nie tylko opiekunem i co

daje dobre wspieranie obu stronom - mówili uczestnicy grupy warsztatowej  Mencapu* , 

w sk∏ad której, na równych prawach, wesz∏y osoby niepe∏nosprawne wspierane oraz osoby

wspierajàce. Odkrywcze i zachwycajàce jest to, i˝ opinie i doÊwiadczenia jednych i drugich

pozwoli∏y znacznie precyzyjniej, g∏´biej i bardziej wiarygodnie okreÊliç role oraz niezb´dne

warunki, które muszà byç spe∏niane, aby role te, z korzyÊcià dla wszystkich, by∏y wype∏niane.

Oddajàc do ràk Paƒstwa ten interesujàcy materia∏ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym ma nadziej´, ˝e pomo˝e on rozwinàç w Polsce nowà

s∏u˝b´, nowe metody i nowà wartoÊç spo∏ecznà - wspieranie osób z niepe∏nosprawnoÊcià

intelektualnà w samodzielnoÊci. 

Wydanie zeszytu w j´zyku polskim oraz po∏àczonej z tekstem kasety by∏o mo˝liwe dzi´ki

dofinansowaniu przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych oraz po-

mocy Gail Stewardson w Mencap-u, którym sk∏adamy serdeczne podzi´kowania.

Krystyna Mrugalska

Do polskiego czytelnika
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
jest organizacjà samopomocowà i niedochodowà.

Zarejestrowana zosta∏a w Sàdzie Wojewódzkim 

w Warszawie  w dn. 16 lipca 1991 r. pod numerem

RST 1045.

HISTORIA

PSOUU jest kontynuacjà oddolnie powsta∏ego 

w 1963 r. ruchu rodziców osób z upoÊledzeniem

umys∏owym, którzy - po odmowie rejestracji przez

w∏adze rozpocz´li dzia∏alnoÊç w formie Komitetu 

i Kó∏ terenowych „pomocy dzieciom specjalnej

troski” przy Towarzystwie Przyjació∏ Dzieci.

Postanowienie z roku 1991 o oddzieleniu si´ od

TPD, utworzeniu samodzielnej organizacji, czyli

zrealizowaniu zamierzeƒ po 28 latach by∏o decyzjà

wszystkich struktur „specjalnej troski” podj´tà

demokratycznie.

MISJA

Misjà PSOUU jest:

● dbanie o godnoÊç ludzkà, miejsce w rodzinie 

i wÊród innych ludzi oraz szcz´Êcie osób 

z upoÊledzeniem umys∏owym,

● wspieranie rodzin, aby by∏y one w stanie

sprostaç sytuacjom, które pociàga za sobà

fakt urodzenia dziecka z upoÊledzeniem

umys∏owym oraz wspólne ˝ycie i przekszta∏caç

w∏asny ból w gotowoÊç niesienia pomocy

innym.

CELE

Celem PSOUU jest dzia∏anie na rzecz wyrówny-

wania szans osób z upoÊledzeniem umys∏owym, 

tworzenia warunków przestrzegania wobec nich

praw cz∏owieka, prowadzenia ich ku aktywnemu 

uczestnictwu w ˝yciu spo∏ecznym oraz wspieranie

ich rodzin. (Art. 4. Statutu)

CZ¸ONKOWIE

Cz∏onkami zwyczajnymi mogà byç rodzice osób 

z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, same te

osoby, cz∏onkowie rodzin, opiekunowie prawni

oraz przyjaciele, w tym profesjonaliÊci zaanga-

˝owani w prac´ dla ich dobra.  (Art. 7&1 Statutu)

Cz∏onkami wspierajàcymi  sà osoby fizyczne lub

prawne przyczyniajàce si´ materialnie do dzia∏al-

noÊci statutowej Stowarzyszenia. (Art. 8&1 Statutu)

KO¸A

Ko∏a sà podstawowymi terenowymi jednostkami

organizacyjnymi Stowarzyszenia, jako osoby

prawnej.  (Art. 22&1 Statutu)

DZIA¸ALNOÂå

Dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia opiera si´ na pracy

spo∏ecznej ogó∏u cz∏onków. Do prowadzenia

dzia∏alnoÊci Stowarzyszenie mo˝e zatrudniaç pra-

cowników, tak˝e spoÊród swoich cz∏onków. 

(Art. 3. Statutu)

Misja i cele Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym

STATYSTYKA

● 165 kó∏ terenowych

(w tym 48 z osobowoÊcià prawnà)

● 28 tysi´cy cz∏onków (rodzice, osoby z upo-

Êledzeniem umys∏owym, przyjaciele)

● 240 dziennych placówek dla 14 tysi´cy dzieci

i doros∏ych

● 9 chronionych rodzinnych mieszkaƒ

grupowych dla 100 osób

● 1 Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej

PSOUU prowadzi:

● oÊrodki wczesnej interwencji dla dzieci 

w wieku 0-7 lat i ich rodzin,

● oÊrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wycho-

wawcze dla dzieci z g∏´bokim upoÊledzeniem

umys∏owym oraz ze sprz´˝onymi niepe∏no-

sprawnoÊciami i chorobami (wielorako niepe∏-

nosprawne), umo˝liwiajàce ∏àczenie rehabili-

tacji ze spe∏nianiem obowiàzku szkolnego,

● dzienne centra aktywnoÊci oraz inne formy

organizacyjne rehabilitacji i wspierania rozwoju, 

zw∏aszcza spo∏ecznego,

● warsztaty terapii zaj´ciowej,

● chronione mieszkania grupowe,

● prac´ dla osób niepe∏nosprawnych 

intelektualnie,

● szkolenie i wspomaganie self-adwokatów,

● kluby - zespo∏y: artystyczne, sportowe, 

turystyczne i inne,

● zapewnianie specjalnego wsparcia w formie

us∏ug (m.in. asysty osobistej) dzieciom i doro-

s∏ym niepe∏nosprawnym intelektualnie w pro-

cesie w∏àczania ich w tok form aktywnoÊci

dost´pnych wszystkim ludziom w danym wie-

ku oraz normalnego ˝ycia,

● wspieranie i pomoc rodzinom (grupy spotkani-

owe, informacja, poradnictwo, podnoszenie

kompetencji rodzicielskich, krótkotrwa∏e zast´-

powanie w opiece, transport do placówek itp.)

oraz pomoc w przyjmowaniu aktywnej postawy

we w∏asnej sprawie i w niesieniu pomocy in-

nym, którzy znaleêli si´ w podobnej sytuacji,

● dzia∏alnoÊç wydawniczà, m.in. wydaje czaso-

pismo „Spo∏eczeƒstwo dla Wszystkich”.

PSOUU wspó∏pracuje:

● w tworzeniu nowego prawa, 

● w zmienianiu wizerunku osoby z niepe∏no-

sprawnoÊcià intelektualnà i postaw

spo∏ecznych,

● w rozwijaniu wi´zi spo∏ecznych u∏atwiajàcych

umacnianie si´ spo∏eczeƒstwa dla wszystkich

czyli w∏àczanie osób niepe∏nosprawnych

intelektualnie,

● w kszta∏ceniu kadr profesjonalnych,

● w popularyzowaniu wyników badaƒ

naukowych i doÊwiadczeƒ innych krajów,

● w umacnianiu organizacji pozarzàdowych.



Na przyk∏ad w 1998 r. angielska

organizacja osób niepe∏nospraw-

nych Mencap, postanowi∏a, by

znacznie wi´cej osób niepe∏no-

sprawnych uczestniczy∏o w podej-

mowaniu decyzji w czasie Walnego

Zgromadzenia organizacji oraz 

w Komitetach Regionalnych.

Jednym ze sposobów u∏atwiajà-

cych ten proces jest pomoc ze

strony innych ludzi wspierajàcych

osoby niepe∏nosprawne w tym, by

ich g∏os zabrzmia∏ wyraêniej i zosta∏

us∏yszany. Ludzie ci nazywani sà

„wspierajàcymi”, chocia˝ nie wyda-

je nam si´, ˝eby by∏a to odpowied-

nia nazwa. ChcielibyÊmy odkryç, co

to znaczy byç naprawd´ dobrà

osobà wspierajàcà. I oto, co zrobi-

liÊmy.
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?O czym jest ta ksià˝ka

„ChcielibyÊmy, ˝eby ludzie naprawd´ zastanowili si´ nad

tym, co wspierajàcy powinien, a czego nie powinien robiç.

Wiele osób wspieranych sàdzi, ˝e nie mo˝na nie zgadzaç

si´ z osobami wspierajàcymi, poniewa˝ one zawsze

wiedzà lepiej”  Di Lofthouse

W przesz∏oÊci wielu ludzi,

zw∏aszcza ludzi niepe∏nosprawnych

intelektualnie, nie posiada∏o prawa

g∏osu. Nie mogli oni praktycznie

decydowaç o w∏asnym ˝yciu.  

W jeszcze mniejszym stopniu mogli

wypowiadaç si´ na temat tego, co

dzia∏o si´ w organizacjach, od

których zale˝eli, lub które by∏y dla

nich wa˝ne. Najcz´Êciej decydowali

za nich inni, intelektualnie sprawni

ludzie.

Ostatnio jednak sytuacja ta ulega 

zmianie. Coraz wi´cej osób

niepe∏nosprawnych intelektualnie

zaczyna mówiç o wa˝nych dla nich

sprawach. Zbierajà si´ razem i ro-

bià to za poÊrednictwem grup self-

adwokatów takich jak People First.

Czasami zmienia si´ zasady dzia∏a-

nia organizacji po to, by osoby nie-

pe∏nosprawne intelektualnie mia∏y

prawo braç udzia∏ w jej zarzàdzaniu.

Jackie Downer i Bridget Whittle

przygotowujà tablic´
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„SpotkaliÊmy si´ w Manchesterze, ˝eby, zamiast mówiç

o g∏upstwach, dowiedzieç si´, jaki powinien byç naprawd´

dobry wspierajàcy. Przyjemnie jest robiç coÊ, co mo˝e

pomóc innym ludziom”  Luise Boustead

Co zrobiliÊmy

Sunjoy Patel

Louise Boustead

Ian Metcalf

1

Start

Wspierani i wspierajàcy 

z ró˝nych organizacji zebrali

si´, ˝eby poprowadziç projekt

pt. „Jak pomagaç ludziom 

w wypowiadaniu si´”.

2

Planowanie

Grupa spotka∏a si´, w celu stwo-

rzenia planu. Mencap zaplanowa∏ bu-

d˝et, a organizacja Lloyds TBS wy∏o˝y∏a

pieniàdze. PostanowiliÊmy zorganizowaç

wielkie spotkanie w Centrum Âw. Tomasza

w Manchesterze. ChcieliÊmy, by osoby

wspierajàce i wspierane spotka∏y si´ w cza-

sie weekendu i zastanowi∏y si´, na czym

polega dobre wspieranie.

ZaplanowaliÊmy nakr´cenie o tym

filmu video i napisanie ksià˝ki.

ChcieliÊmy, by ka˝dy czu∏ 

si´ mile widziany.
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Dalsze kroki

Po weekendzie organizato-
rzy spotkali si´, ˝eby opraco-
waç ksià˝k´ i kaset´ video.

PracowaliÊmy nad nimi tak d∏u-
go, a˝ wszyscy uznaliÊmy, ˝e sà

wystarczajàco dobre.

Nast´pne rozdzia∏y tej ksià˝-
ki wyjaÊniajà, czego dowie-

dzieliÊmy si´ w trakcie 
weekendu.

3
Spotkanie

Na spotkanie przyjecha∏o 60 osób. 

Du˝o rozmów, zadawanie pytaƒ i s∏uchanie.

Mnóstwo wspólnej zabawy. ProwadziliÊmy

zaj´cia w ma∏ych grupach - plastycznej, muzy-

cznej, teatralnej, komputerowej. ChcieliÊmy byç

pewni, ˝e ka˝dy ma w nich swój udzia∏. Sesje te

prowadzone by∏y przez osoby niepe∏nosprawne

intelektualnie.

Wszystko rejestrowaliÊmy na taÊmie magnetofono-

wej i na video. RobiliÊmy te˝ zdj´cia, rysunki 

i notatki na planszach. 

Rodzice i osoby niepe∏nosprawne z grupy

Partnerzy w Planowaniu Polityki pomo-

gli nam dowiedzieç si´, co uczest-

nicy myÊleli na temat nasze-

go spotkania.

Georg Pavlovic i Amanda Payne rozmawiajà

Alan Amstorng zabiera g∏os w czasie warsztatu
Podsumowanie na koniec weekendu
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„Lepiej jest, jeÊli same osoby niepe∏nosprawne 

intelektualnie organizujà takie rzeczy... w koƒcu to jest dla

nas, wi´c my to powinniÊmy organizowaç” Louise Boustead

Organizacja

● osoby niepe∏nosprawne intelek-

tualnie bra∏y udzia∏ w projekcie

od samego poczàtku 

● sp´dziliÊmy mnóstwo czasu 

by wszystko zorganizowaç 

i zaplanowaç

● musieliÊmy zrezygnowaç 

z poprzedniego miejsca spot-

kania, bo nie by∏o tak dost´pne,

jak nas zapewniano wczeÊniej

● musieliÊmy wypracowaç lepsze

sposoby kontaktowania si´ 

z ludêmi - np. dzwoniàc do nich

wieczorem, czy w czasie week-

endów, a tak˝e odwiedzajàc ich,

w celu dok∏adniejszego omówie-

nia spraw

● by umo˝liwiç wszystkim przyjazd

wys∏aliÊmy im bilety na pociàg

● w naszej pracy musieliÊmy

staraç si´ byç naprawd´ elasty-

cznymi i zawsze gotowymi

Êwiadczyç dodatkowà pomoc

● jeÊli ludzie zapomnieli

powiedzieç nam o czymÊ albo 

w ostatniej chwili nast´powa∏y

jakieÊ zmiany, staraliÊmy si´

temu zaradziç tak, aby wszyscy

byli zadowoleni

● sà ludzie, którzy nie lubià w ten

sposób pracowaç, gdy˝ jest to

trudniejsze

Informacje

● wszystkie materia∏y i spotkania

musia∏y byç przygotowane 

w przyst´pny sposób, a informa-

cje zosta∏y przekazane na tyle

wczeÊnie, by ludzie zdà˝yli si´

przygotowaç

● kolorowe oznaczenia ró˝nych

informacji pomaga∏y zorientowaç

si´, które materia∏y do czego

s∏u˝à

Jak tego dokonaliÊmy

Docieranie do ludzi

Bardzo pomocne okaza∏y si´ zarówno rozmo-

wy telefoniczne jak i informacje wysy∏ane

pocztà. Osobom niepe∏nosprawnym ∏atwiej

by∏o rozmawiaç zawsze z tà samà osobà, bo

nie musia∏y wyjaÊniaç w kó∏ko tych samych

rzeczy. Czasami zdarza∏o si´, ˝e poczta,

która przychodzi∏a do miejsca pracy otwie-

rana by∏a przez osoby, które nie odczyta∏y jej

osobom niepe∏nosprawnym lub nie przekaza-

∏y im zaproszenia na spotkanie.

StwierdziliÊmy, ˝e niektórzy nie przyjechali,

bo ich opiekunowie w ogóle nie przekazali im

zaproszenia, decydujàc bez porozumienia 

z nimi, ˝e nie pojadà.  Zdaniem niektórych

osób opiekunowie nie chcieli rozbudzaç ich

nadziei.

Louise Boustead i Jack Collett przygotowujà si´ do otwarcia konferencji



Zadbanie o to, by wszyscy
czuli si´ mile widziani

● ka˝dy, kto przyjecha∏ na week-

end, mia∏ coÊ do ofiarowania,

chcieliÊmy by wszyscy czuli, ˝e

sà sobie równi

● zadbaliÊmy o to by ka˝dy mia∏

osob´, do której móg∏by si´

zwróciç w razie jakiegoÊ k∏opotu;

niektórzy woleli, by by∏a to

osoba niepe∏nosprawna intelek-

tualnie

● obiecaliÊmy, ˝e ani w ksià˝ce,

ani na video nie zamieÊcimy nic,

czego uczestnicy w rzeczywi-

stoÊci nie powiedzieli
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Przyjazd 
na konferencj´

● wiele osób nie mog∏o przy-

jechaç, poniewa˝ nie mia∏y

osoby wspierajàcej

● niektórzy wspierajàcy chcieli

przyjechaç, ale nie mieli czasu

lub nie nale˝a∏o to do ich 

obowiàzków

● niektóre osoby odpad∏y w ostat-

niej chwili, bo nie móg∏ przyje-

chaç wspierajàcy, a nie by∏o

nikogo innego, kto móg∏by go

zastàpiç

● niektóre osoby, które mia∏y wspar-

cie i wspierajàcego zdecydowa∏y

si´ przyjechaç w ostatniej chwili 

i to okaza∏o si´ wspania∏e

„Stara∏em si´ poznaç

wszystkich przybywajà-

cych, chcia∏em, ˝eby

poczuli, ˝e nie ma si´

czym martwiç” 

Jon Hazelgrove

O co w tym wszystkim

chodzi?

Wiele osób, otrzymujàcych wsparcie i sami

wspierajàcy, mia∏o w pami´ci z∏e doÊwiad-

czenia. 

Brak podjazdu dla wózków, wegaƒskiego

jedzenia czy fakt bycia jedynym czarnoskó-

rym wÊród zebranych, nieprzekazywanie

wystarczajàco wczeÊnie potrzebnych infor-

macji sprawia∏o, ˝e przyje˝d˝ajàcy na konfer-

encj´ nie czuli si´ tam mile widziani.

Mary Johnson, Jack Collett, Diane Gibson i David Eldar dobrze si´ bawià w czasie warsztatu muzycznego



● wszyscy zadowoleni byli z sesji

prowadzonych przez same

osoby niepe∏nosprawne 

intelektualnie

● wszyscy czuli, ˝e majà dla siebie

czas w trakcie tego weekendu

● czasem coÊ si´ nie udawa∏o 

i trzeba by∏o szybko temu

zaradziç

● trzeba by∏o uwa˝aç z kamerami,

gdy˝ niektórzy nie chcieli, by ich

fotografowano czy filmowano 

● pomimo zm´czenia wszyscy

uwa˝ali, ˝e by∏o wspaniale

8
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Jak to wyglàda∏o?

● uczestnicy przyjechali z ca∏ego

kraju 

● praca z ludêmi, którzy wierzà, 

˝e wszyscy ró˝nià si´ od siebie,

ale sà sobie równi, by∏a czymÊ

wspania∏ym

● ludzie wspierali si´ nawzajem

● bardzo du˝o nauczyliÊmy si´ 

od siebie

● osoby wspierajàce by∏y zado-

wolone, ˝e mog∏y porozmawiaç

o swojej pracy z innymi wspiera-

jàcymi oraz z osobami wspie-

ranymi

● ludzie otrzymujàcy wsparcie

cieszyli si´, ˝e mogli porozma-

wiaç ze sobà bez towarzystwa

osób wspierajàcych

„CzuliÊmy si´ naprawd´ w∏àczeni i to by∏a dla mnie wielka

sprawa”  Keith Wyatt

Jak tego dokonaliÊmy

Martin Powell i Thomas Carey zapoznajà si´ ze sobà w trakcie obiadu



wypada to najlepiej - pomyÊl jak wiele ju˝ osiàgnà∏eÊ.

Staraj si´ podjàç póêniej ten problem np. jeÊli musia∏eÊ

zrezygnowaç z poprzedniego miejsca spotkania, bo

okaza∏o si´ ono niedost´pne dla niektórych uczestni-

ków - wyt∏umacz im, dlaczego zdecydowa∏eÊ si´ z nie-

go zrezygnowaç. JeÊli komuÊ nie przekazano informacji

lub nie móg∏ uzyskaç wsparcia, by przyjechaç, po-

wiedz, kto móg∏by mu pomóc w przysz∏oÊci. 

Pami´taj, im lepiej ludzie zrozumiejà, o co ci chodzi,

tym ∏atwiej b´dzie za drugim razem.

9

Rady dla organizatorów

Czy mia∏eÊ kiedyÊ uczucie, ˝e doba ma za ma∏o godzin?

Organizowanie imprezy w∏àczajàcej poch∏ania mnóstwo

czasu, ale jest tego warte! Staraj si´ przewidzieç dodat-

kowy czas i Êrodki, których b´dziesz potrzebowa∏, za-

nim zabierzesz si´ do organizacji ca∏ego przedsi´-

wzi´cia. KoniecznoÊç bycia elastycznym mo˝e przyspo-

rzyç tobie i innym du˝o wi´cej pracy, czasami zapew-

nienie wszystkim tego, czego potrzebujà, mo˝e byç

bardzo trudne lub wr´cz niemo˝liwe. Jednak spróbuj. 

I nawet jeÊli musisz coÊ zmieniç w ostatniej chwili i nie

Paul Taylor, Lloyd Page i Hilda Turner podczas lunchu



10

„Nie mam osoby wspierajàcej, mimo ˝e o to prosi∏em 

i chyba dlatego czuj´ si´ teraz troch´ zdenerwowany”

Keith Shortman

„Czasem ludzie mogà
sprawiç, ˝e czujemy si´
winni dlatego, ˝e potrzeb-
ne jest nam wsparcie” 
Di Lofthouse

Dlaczego dobre wspieranie jest 

„MyÊl´, ˝e wspieranie ∏àczy si´ z si∏à. Wspierajàcy mo˝e bardzo ∏atwo umocniç albo os∏abiç

cz∏owieka - s∏owem, spojrzeniem, uwagà albo zakazem. Jest ca∏a masa sposobów, poprzez

które wspierajàcy mo˝e zdobyç przewag´. W dobrym wspieraniu potrzebna jest wi´c Êwiado-

moÊç, ˝e ca∏y czas chodzi tu o równowag´ si∏”  John Lawton

„MyÊl´, ˝e rola wspierajàcego jest ciàgle

czymÊ nowym dla wielu profesjonalistów. Oni

czasami nie pami´tajà, ˝e aby wspieraç kogoÊ

potrzebna jest wiedza, czas, wysi∏ek i pieniàdze 

- to wszystko wchodzi w gr´ przy wspieraniu

ludzi”  Simon Cramp

John Lawton i Graeme Smith. Graeme u˝ywa w∏asnego dyktafonu, ˝eby zarejestrowaç to, o czym si´ mówi
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„Czasami zapominamy, ˝e wspierajàcy potrzebujà

wsparcia tak samo jak my; mój wspierajàcy musi mieç

niekiedy wi´cej pewnoÊci siebie ni˝ ja” Jackie Downer

potrzebne?

Dawniej ludzie z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà nie zabierali

g∏osu, poniewa˝:

● brakowa∏o im s∏ów

● nie mieli pozycji ani w∏adzy

Uwidacznia si´ to na wiele sposobów. Ludzie ci cz´sto potrzebujà

pomocy na spotkaniach, poniewa˝ inni widzà ich w sposób stereo-

typowy i z góry zak∏adajà, jakie mogà byç ich potrzeby. Tymczasem

potrzebujà wi´cej czasu, uwagi i pomocy, by robiç to, co inni. Osoby,

które nie potrafià mówiç, potrzebujà kogoÊ, komu mogà zaufaç i kto

zna je na tyle dobrze, ˝eby móg∏ mówiç w ich imieniu.

„Ludzie pracujàcy w placówkach majà blokad´, nie widzà ludzi. Wyglàda to tak, jakby traktowali osoby,

z którymi pracujà, jak jakieÊ przedmioty czy rzeczy”.   Joy Weaver

Sunjay Patel i Ian Metcalf uczestniczà w warsztacie teatralnym
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● „Ona (Debbie) jest

moim przyjacielem, 

wiesz, jak siostra, ona 

jest naprawd´ cz´Êcià

mojej rodziny”

● Znalaz∏am

ludzi, którzy

s∏uchajà, 

co mówi´ 

i pomagajà

powiedzieç to,

co chc´”

● „Poniewa˝ mia∏am
dobre wsparcie, by-
∏am w stanie zrobiç
du˝o wi´cej, praco-
waç na wy˝szym po-
ziomie i zostaç Krajo-
wym Konsultantem
Mencapu”

● Wydobywa

g∏os przy

pomocy 

specjalnego

urzàdzenia

(typu kareoke)

● Ci, którzy znajà

Pauline, pomagajà

jej wypowiadaç si´

- jej mama, przyja-

ciele i personel 

z placówki, 

w której mieszka

Olek
● „Znalaz∏em

kogoÊ, komu

mog´ zaufaç 

i z kim mog´

porozmawiaç”

Pauline
● Pauline 

ma k∏opoty 

z mówieniem 

i zwykle woli nic

nie mówiç

Di
● WyÊmiewali

si´ ze mnie 
i naprawd´
nie mia∏am
˝ycia”

● Czasami êle
si´ zachowy-
wa∏am”

Dlaczego dobre wspieranie jest 



Olek i Debbie Roberts

Pauline Lewis i Jenny Lewis

Keith Wyatt i Di Lofthouse

● „Pomog∏a mi zrozumieç, co to

jest kultura - nic o tym wczeÊniej

nie wiedzia∏em, a by∏o to dla

mnie bardzo wa˝ne, by mieç

kogoÊ, kto ma takie samo

pochodzenie etniczne jak ja”

● Pauline opowie-
dzia∏a nam o
swoim ˝yciu
pokazujàc swojà
ksià˝k´  „Lubi´
dobry mecz pi∏ki
no˝nej, a potem
piwo”

● Pauline po-

trzebowa∏a

pomocy,

˝eby zabraç

g∏os w cza-

sie spotka-

nia

● „Dzi´ki wsparciu Keitha i innych

ludzi, myÊl´, ˝e wreszcie

odnalaz∏am prawdziwà Di

Lofthouse, bo nigdy przedtem

tak naprawd´ nie wiedzia∏am,

kim ona jest”

„Di, przy niewielkim wsparciu, potrafi Êwietnie

doprowadzaç do pozytywnych zmian. Widz´, 

jak  Mencap rozwinà∏ si´ i zmieni∏ w ciàgu tych 

3-4 lat, kiedy towarzyszy∏em jej na konferencjach.

MyÊl´, ˝e Di odegra∏a w tym niema∏à rol´”  Keith Wyatt
13

?potrzebne?
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JesteÊ teraz samodzielny

Wielu ludzi z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà nie ma potrzebnego wsparcia, a chcia∏oby w pe∏ni korzystaç 

z ˝ycia. Dotychczasowe wsparcie koƒczy si´, zmieniajà si´ opiekunowie, ludzie zostajà sami. Osoby wspierajàce

mówià czasem, ˝e zaczynajà si´ tym zajmowaç, bo widzà, ˝e potrzebna jest pomoc. Bycie samodzielnym nie oznacza,

êe si´ jest samowystarczalnym.

Ka˝dy jest inny, ale wszyscy sà równi

Osoby wspierajàce mówià, ˝e chcà pomagaç osobom z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w prze∏amywaniu barier 

i pracowaç na rzecz ich pe∏nego w∏àczenia w ˝ycie spo∏eczne.

Docenianie ludzi

Ludzie z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà nie zawsze traktowani sà z nale˝ytym szacunkiem. 

Równie˝ osoby wspierajàce czujà czasem, ˝e ich rola nie jest doceniana. Ludzie z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà 

ca∏y czas wspierajà si´ nawzajem, co jest umiej´tnoÊcià godnà podziwu.

„Musimy uwierzyç w to, ˝e inni te˝ majà prawa 

- niepe∏nosprawni, ludzie o innym kolorze skóry, kobiety.

Prawa ka˝dego cz∏owieka sà wa˝ne”.  

Linette Farquarson

Dlaczego ludzie chcà wspieraç inn

Brian Jones i Bridget Whittle pytajà, na czym polega dobre wspieranie
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„Nie robi´ tego jako wolontariusz. Nie okreÊlam siebie 

w ten sposób. Robi´ to, poniewa˝ to lubi´”. Joy Weaver

nych

Joy Weaver i Anetta Crawford rozmawiajà o tym, kto jest odpowiedzialny, jeÊli coÊ si´ nie udaje.

ZapytaliÊmy ludzi, którzy sà

dobrymi wspierajàcymi,

dlaczego si´ tym zajmujà.

Odpowiedzieli, ˝e wierzà i˝:

● ka˝dy jest inny, ale

● wszyscy sà równi

Robià to, co robià, poniewa˝:

● chcà coÊ z siebie daç

● ta praca uÊwiadamia, ˝e

naprawd´ wszyscy sà równi

● lubià to, co robià

● lubià osoby, które 

wspierajà

Dobrzy wspierajàcy na 

pierwszym miejscu stawiajà

osob´, którà wspierajà, ale

wiedzà, ˝e mogà powiedzieç

„nie”, poprosiç o pomoc albo

zez∏oÊciç si´ czasem. 

Dobrzy wspierajàcy naprawd´

wierzà w swojego partnera 

i w zasad´ równych szans.



Bridget Whittell notuje wypowiedzi na temat wspierania, a Martin Powell 

rysuje to, co widzi
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„Dobry wspierajàcy to ktoÊ, kto b´dzie ci´ wspiera∏ 

w czasie spotkaƒ i konferencji, najwspanialszy - pi´cio

gwiazdkowy wspierajàcy jest wszystkim w jednej osobie...

to ktoÊ zawsze dost´pny, z kim mo˝esz si´ kontaktowaç

24 godziny na dob´...  to wi´cej, ni˝ wspierajàcy, to w

gruncie rzeczy przyjaciel”   Brian Jones

Czy wspierajàcy sà przyjació∏mi

StwierdziliÊmy, ˝e

najwa˝niejszà sprawà jest

taka relacja, w której

wyst´puje:

● bardzo dobre porozumienie

● du˝o elastycznoÊci

Uczestnicy mówili równie˝ o

znaczeniu przyjaêni, zaufania,

ÊwiadomoÊci w∏asnych

ograniczeƒ, wzi´cia odpowie-

dzialnoÊci za siebie nawzajem,

zaoferowania ludziom mo˝li-

woÊci wyboru i kontroli,

wreszcie zrozumienia, na czym

polega równowaga si∏.

„Trzeba mieç jasnà wizj´ i jasne cele, nie

mo˝na byç dobrym wspierajàcym, jeÊli si´ 

nie ma tych samych poglàdów. Np. trudno

wyobraziç sobie, by konserwatysta by∏ do-

brym wsparciem dla kogoÊ wyst´pujàcego 

na konferencji Partii Pracy. Trzeba szanowaç

si´ nawzajem i pomagaç znaleêç odpowied-

niego wspierajàcego do odpowiedniej 

sytuacji”   Bridget Whittell

Graeme Smith, John Lawton i Simon Cramp rozmawiajà po kolacji



George Pavlovic rozmawia z Markiem Hornem

Radzisz sobie z niewielkà 

pomocà przyjació∏?

Wiele osób wspierajàcych i wspieranych twierdzi, ˝e sà

przyjació∏mi. Ich relacje wyglàdajà ró˝nie, czasami w

zale˝noÊci od tego czy osoba wspierajàca dostaje za to

pieniàdze czy nie. Niektórzy wspierajàcy dajà osobie

wspieranej swój domowy numer telefonu, zapraszajà jà

do domu, zapoznajà ze swojà rodzinà itp.

Self-adwokat: „Zaprosili nas do

udzia∏u w Komitecie Regionalnym”

Wspierajàcy: „Wspaniale, kiedy
macie spotkanie?”

Self-adwokat: „Jutro wieczorem”

Wspierajàcy: „Ale ja nie mog´, nie
b´dzie nikogo, kto by ci´ wspiera∏”

Self-adwokat: „Wcale ci´ nie po-

trzebujemy, czy ktoÊ ci´ prosi∏?”
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Wzajemne wspieranie si´

Wspierajàcy mówià, ˝e uzyskujà wsparcie od ludzi,

których wspierajà. Obejmuje ono: wsparcie emocjonal-

ne w trudnej sytuacji, wskazówki, jak wykonywaç pra-

wid∏owo prac´ wspierajàcego, pokazywanie, jak kon-

taktowaç si´ z osobami o du˝ych potrzebach, jak

u˝ywaç komputera oraz praktycznà pomoc - np. przy-

pomnienie, gdzie zaparkowa∏eÊ samochód.

Czy wspierajàcym powinna byç 

osoba nowa czy znana wczeÊniej?

W czasie konferencji ludzie mówili o ró˝nicy pomi´dzy

wspierajàcym, którego dobrze si´ zna a kimÊ Êwie˝o

poznanym. Wi´kszoÊç wola∏aby mieç raczej kogoÊ,

kogo dobrze zna. Niektórzy zgadzali si´ na nowego

wspierajàcego pod warunkiem, ˝e mogliby go sobie

sami wybraç. Czasami jest bardzo trudno znaleêç

odpowiednià osob´.

„Do ró˝nych rzeczy

potrzebne ci sà ró˝ne

typy osób wspierajà-

cych...   MyÊl´, ˝e to

podstawowa sprawa”

Jackie Downer

„Moja aura mo˝e mieç np. kolor b∏´kitny jak

niebo. Mówi si´, ˝e cz∏owiek mo˝e oddzia∏y-

waç na innych swojà energià. JeÊli ktoÊ kiep-

sko si´ czuje lub potrzebuje wsparcia, mo˝esz

mu go udzieliç. A wi´c jeÊli twoje pole energe-

tyczne jest tego w∏aÊnie koloru, a widzisz, ˝e

ja jestem przygn´biona, mo˝esz otoczyç mnie

swojà energià. 

To wyglàda na sprawy duchowe, ale w∏aÊnie 

w ten sposób ∏àczysz si´ z drugà osobà. JeÊli

pracujesz z kimÊ, kogo dobrze znasz, to jest

to wymiana energii”.    Joy Weaver

„JesteÊ bardzo mocno skr´powany okreÊlo-

nà politykà i procedurà... nawet w takiej

sprawie jak poufnoÊç, ale w pewnych kwes-

tiach musisz jà naruszyç”    Amanda Payne

To jest dwustronna, partner-

ska relacja. Opiera si´ na 

wzajemnym zaufaniu i sympatii.

Choç jest to relacja oparta na

równoÊci, to osoba wspierana

decyduje, jak ma ona wyglà-

daç. 

Wzajemnie uczymy si´ nowych

rzeczy.
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„Nie jest dobrze mieç t´ samà osob´ wspierajàcà poza

domem i w domu. Nie podoba mi si´ te˝, jeÊli mój wspiera-

jàcy pomaga równie˝ moim przyjacio∏om. Chc´, ˝eby to

by∏a osoba specjalnie dla mnie”.  Karen Spencer

„Najlepsi wspierajàcy to tacy, których nie widaç”  Lloyd Page

Jakiego typu ludzie sà dobrymi ws

Karen Spencer, Simon Cramp i Pauline Lewis pracujà na komputerze

Ludzie, którzy byli wspierani,
powiedzieli, ˝e dobry wspierajàcy:

● jest troskliwy

● jest przyjacielem

● jest êród∏em si∏y

Powiedzieli tak˝e, ˝e lepiej mieç 

jednego wspierajàcego. Niektórzy zwracajà si´ do ró˝nych wspie-

rajàcych, ˝eby za∏atwiç ró˝ne sprawy. Osoby z niepe∏nosprawno-

Êcià intelektualnà równie˝ mogà byç bardzo dobrymi osobami

wspierajàcymi.

Dobremu wspierajàcemu p∏aci si´ lub nie. Niektórzy uwa˝ajà, ˝e

pracownik z pomocy spo∏ecznej mo˝e byç dobrà osobà wspierajàcà.

Jon Hazelgrove obserwuje, jak Lloyd Page pracuje na swoim laptopie
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Pieniàdze, pieniàdze, pieniàdze

Wspierajàcy, zatrudniani przez osoby, które majà byç

wspierane, sà najpierw wyszukiwani, potem nadzoro-

wani i op∏acani, ale niekiedy równie˝ i zwalniani. 

W sytuacji, gdy wspierajàcy jest op∏acany lub pracuje

jako wolontariusz w danej organizacji - musi najcz´Êciej

podporzàdkowaç si´ polityce i procedurom, które w niej

obowiàzujà. Mo˝e to niekiedy k∏óciç si´ z tym, czego

pragnie osoba wspierana. Sami wspierajàcy mogà

równie˝ mieç poczucie konfliktu interesów. Czasami

organizacje same wybierajà wspierajàcych, a czasem

jedynie pomagajà zainteresowanym dokonaç

samodzielnego wyboru.

Niezale˝ni wspierajàcy, którzy nie sà op∏acani, majà

wi´cej swobody w negocjowaniu swojej roli i odpowie-

dzialnoÊci za osob´ wspieranà. Osoba ta mo˝e nie

zdawaç sobie sprawy z tego, ˝e istniejà inne

mo˝liwoÊci w przypadku, gdy nie jest zadowolona ze

wsparcia, jakie otrzymuje. Na ogó∏ osoby wspierane

znajà wczeÊniej i same wybierajà sobie niezale˝nych

wspierajàcych.

Niekiedy osobami wspierajàcymi sà rodzice,

opiekunowie lub osoby zatrudnione jako wspierajàcy do

pomocy w domu. Czasem jednak osoby wspierane

wola∏yby robiç coÊ bez osób, z którymi mieszkajà.

Rodzice, opiekunowie i osoby zatrudnione jako wspiera-

jàcy muszà ich jednak równie˝ wspieraç poza domem,

gdy nie ma nikogo innego, kto móg∏by to robiç, albo

nikt inny nie zna tak dobrze danej osoby. Ludzie, którzy

otrzymujà dobre wsparcie w domu, cz´sto sà bardziej

pewni siebie w sytuacjach poza domem.

Wielu op∏acanych i nie op∏acanych wspierajàcych ma

poczucie izolacji i ch´tnie dzieli∏oby si´ doÊwiadczenia-

mi mi´dzy sobà. Z drugiej strony nie chcà, by osoby

wspierane czu∏y si´ bezradne w czasie, gdy oni spo-

tykajà si´ z innymi wspierajàcymi za zamkni´tymi

drzwiami.

„Wspierajàcy muszà

byç przekonani, ˝e

ka˝da osoba z

niepe∏nosprawnoÊcià

intelektualnà ma swoje

prawa, mo˝e dokonywaç

wyborów, podejmowaç

ryzyko i byç sobà” 

Jackie Downer

pierajàcymi

„MyÊl´, ˝e jeÊli prosisz kogoÊ, ˝eby wykona∏

jakàÊ prac´, to musisz mu zap∏aciç za jego

doÊwiadczenie - wszystko jedno, czy jest to

osoba niepe∏nosprawna intelektualnie, czy

nie”  Ian Davies

„Nie jestem op∏acany za wspieranie Di  i to jest

bardzo wa˝ne w naszych relacjach”    Keith Wyatt

Jackie Downer przygotowuje poster na temat wspania∏ego wspierajàcego

George Pavlovic korzysta ze swojej ksià˝ki porozumiewajàc si´ 
z Markiem Hornem



Graeme Smith pokazuje Lloydowi Page i Diane Gibson ró˝ne karty 
u˝ywane w trakcie spotkaƒ

Graeme Smith i John Lawton prowadzà warsztaty na temat wspierania20

?

„Potrzebni nam sà
wspierajàcy, którzy nie
patrzà na nas jak na
niepe∏nosprawnych, ale
tacy którzy widzà w nas
przede wszystkim ludzi”
Graeme Smith

Co potrafi dobry wspierajàcy

„Wspierajàcy to ludzie wysoko wykwalifi-

kowani. Dzi´ki temu, ˝e mia∏am szans´

uczestniczenia w wielu ró˝nych szkoleniach

wiem, ˝e du˝o potrafi´ i mam wi´kszà Êwia-

domoÊç ró˝nych problemów, którym ludzie

muszà stawiç czo∏a, np. praktyka w dzieci´-

cym telefonie zaufania nauczy∏a mnie s∏uchaç”

Linette Farquarson

„Mam szcz´Êcie, bo mog´ mówiç 

i krzyczeç. A co z ludêmi, którzy nie mogà?

Jak oni muszà si´ czuç?”  Di Lofthouse
Linette Ferquarson s∏ucha wypowiedzi Jackie Downer



Czy dzieje si´ tu coÊ, 

o czym nie wiem?

Do zadaƒ osób wspierajàcych nale˝y uÊwiadamianie

osobie wspieranej pewnych zakulisowych spraw 

dziejàcych si´ niekiedy na zebraniach. Ludzi mo˝na

∏atwo zdezorientowaç i os∏abiç, pozbawiajàc ich pod-

stawowych informacji, doÊwiadczenia lub kontaktów.

Czasami mo˝e si´ wydawaç, ˝e wspierajàcy wtràca si´

lub manipuluje, podczas gdy w rzeczywistoÊci stara si´

uÊwiadomiç osobie wspieranej, o co chodzi.
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Dobry wspierajàcy wie:

● jak pomagaç

● jak s∏uchaç

● kiedy wkroczyç, a kiedy

trzymaç si´ z ty∏u

Dobrzy wspierajàcy majà 

szerokà wiedz´ w zakresie

praw cz∏owieka, dyskrymi-

nacji i deprywacji, a tak˝e

specjalistycznà wiedz´ na

temat poradnictwa, naucza-

nia i pracy socjalnej. Cz´sto

majà podobne doÊwiadczenia

jak osoba, którà wspierajà,

np. mogà byç tej samej p∏ci

lub pochodziç z tego samego

kr´gu kulturowego.

Graeme Smith p∏aci za swojego drinka
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Po prostu siedzisz i nic nie robisz!

●  jeÊli siedzisz i s∏uchasz, mo˝e to sprawiaç 

wra˝enie, jakbyÊ w ogóle nic nie robi∏

●  jeÊli szepczesz do ucha wyjaÊnienia, 

mo˝e to przeszkadzaç innym

●  jeÊli wkraczasz, kiedy partner ma k∏opoty, 

mo˝e to wyglàdaç, jakbyÊ si´ wtràca∏

●  jeÊli próbujesz przypomnieç mu coÊ wa˝nego 

w trakcie dyskusji, mo˝e to sprawiaç wra˝enie, 

˝e mówisz mu, co ma powiedzieç

●  jeÊli si´ z nim nie zgadzasz, mo˝e to wyglàdaç,

jakbyÊ chcia∏ na niego wp∏ynàç

●  jeÊli partner zaryzykuje i pope∏ni b∏àd, mo˝na odnieÊç

wra˝enie, ˝e nie wywiàza∏eÊ si´ ze swojego zadania

„Masz mnie po to,

˝ebym ci pomaga∏a zrobiç

wszystko samodzielnie”

Joy Weaver

„Z∏y wspierajàcy chce

zrobiç wszystko za ciebie,

ale ty tego nie potrzebu-

jesz” Hilda Turner

Co robi dobry wspierajàcy

Jack Collect wspiera Briana Jones’a  w prowadzeniu warsztatów

Dobry wspierajàcy:

● jest mocno i uczciwie zwiàzany

ze swoim partnerem

● dostarcza partnerowi potrzeb-

nych informacji, by móg∏ w pe∏ni

uczestniczyç w zebraniach lub

podejmowaniu decyzji

● pomaga partnerowi przygotowaç

si´ i wspiera go w trakcie spotkania

● dok∏adnie przekazuje poglàdy

partnera, zdajàc sobie jasno

spraw´, jakie sà jego w∏asne

poglàdy

Dobrzy wspierajàcy spotykajà 

si´ regularnie ze swoimi partnerami

cz´sto równie˝ na gruncie towa-

rzyskim. Porozumiewajà si´ z nimi,

u˝ywajàc prostego j´zyka i sà

zawsze do dyspozycji. 

Na zebraniach odnosi si´ czasem

wra˝enie, ˝e niewiele robià, ale to

dlatego, ˝e wczeÊniej bardzo dobrze

przygotowujà partnera do samo-

dzielnego dzia∏ania. 

Sama ich obecnoÊç cz´sto wystar-

cza, by partner mia∏ odwag´ przejàç

inicjatyw´.



Czego nie robi dobry wspierajàcy?

Dobry wspierajàcy stara si´ ca∏y czas wyglàdaç 

neutralnie. Nie przewraca oczami, nie daje znaków ani

nie mamrocze pod nosem, kiedy jest czymÊ poruszony.
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Czy mo˝esz sobie wyobraziç

wspieranie kogoÊ w rozumieniu

obcego j´zyka?

Czasem wspierajàcy musi t∏umaczyç informacje z lub

na obcy j´zyk. Wykonuje wówczas jednoczeÊnie dwa

zadania wymagajàce du˝ych kwalifikacji. Mo˝esz np.

byç bardzo dobrym wspierajàcym, ale co zrobiç, jeÊli

nie potrafisz byç dobrym t∏umaczem? Mo˝esz si´ 

bardzo staraç, ale nie zawsze b´dziesz wiedzia∏ czy to,

co mówisz, to prawda, ani nie b´dzie tego wiedzia∏a

osoba, którà wspierasz. Szkolenie mo˝e pomóc

osobom wspierajàcym w zrozumieniu tego.

Dlaczego nigdy nie 

przychodzà na spotkania?

Bardzo wa˝nà cz´Êcià pracy wspierajàcego jest pomoc

w mo˝liwie samodzielnym przemieszczaniu si´ z miej-

sca na miejsce. JeÊli si´ nie potrafi prowadziç samo-

chodu, ani korzystaç z komunikacji miejskiej, to jest si´

bardzo odizolowanym.

„To by∏a dla mnie niezwyk∏a sytuacja, bo

mój angielski nie jest najlepszy, ale wszyscy 

to zaakceptowali, wspierali mnie i mówili: 

Jest O.K - i to by∏o naprawd´ fantastyczne”

Louisa den Dulk

„Szepta∏am raz Hildzie ‘czy rozumiesz, 

o czym mówià’, a ona odwróci∏a si´ 

i powiedzia∏a ‘jak mi przestaniesz szeptaç do

ucha, to b´d´ mog∏a zrozumieç’. To by∏o

naprawd´ Êwietne”  Joy Weaver

Louisa den Dulk i David Elder rozmawiajà o wspieraniu

Joy Weaver, Simon Cramp i Llyod Page - chwila relaksu po kolacji



Janine Ness i John Lawton s∏uchajà, jak Ian Metcalf zabiera g∏os w trakcie warsztatów
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Jak pracuje osoba wspierajàca

Bycie dobrym wspierajàcym to praca wymagajàca wysokich 

kwalifikacji.

Wspierajàcy powinien:

● mieç Êwietnà umiej´tnoÊç porozumiewania si´

● byç bardzo elastyczny i umieç wynegocjowaç to, co trzeba

● tak uk∏adaç relacje z partnerem, ˝eby mogli si´ nawzajem

wspieraç

Dobrzy wspierajàcy pozwalajà wypowiedzieç si´ partnerom, ale

wyra˝ajà równie˝ swoje w∏asne opinie. Czasami pozwalajà sobie 

nie zgodziç si´ z partnerem. U˝ywajà prostego j´zyka i mówià to, 

co partner chcia∏by, ˝eby powiedzieli w jego imieniu. Przygotowujà 

partnera do udzia∏u w zebraniach i wspierajà go w czasie ich trwa-

nia. PoÊwi´cajà partnerowi czas - spotykajà si´ z nim regularnie 

i dobrze si´ razem bawià. W razie potrzeby sà zawsze do dyspozycji

i pozostajà z partnerem tak d∏ugo, jak to jest potrzebne.

„To tak, jakbym mia∏a podwy˝szony poziom

ÊwiadomoÊci. Musz´ zarejestrowaç co ludzie

mówià i jakie zadajà pytania. Przechowuj´ 

w pami´ci ich g∏osy i staram si´ wydobyç

najwa˝niejsze kwestie na wypadek, gdyby

Hilda chcia∏a wiedzieç, co wa˝nego si´ dzia∏o.

Tak wi´c, gdy np. rozmawiamy póêniej przy

kawie i Hilda pyta, o co chodzi∏o w danym

przypadku, s∏ysz´ wtedy g∏os osoby, która 

o tym mówi∏a”  Joy Weaver

„To tak, jakby nacisnàç klawisz 

w magnetofonie”   Bridget Whittell

„To jest taka sama sytuacja jak wtedy, gdy

gra∏em w pi∏k´ no˝nà jako obroƒca. Moja 

rola polega∏a na tym, by zapewniç wsparcie 

na ty∏ach. Nie byç w ataku, ale gdy trzeba,

rozegraç pi∏k´: podaç jà do przodu, w bok,

albo czasem do ty∏u do bramkarza, by ten

wykopa∏ jà na pole przeciwnika. 

Nie strzelasz wielu goli, nie doprowadzasz

„akcji” do koƒca - po prostu jesteÊ na miejs-

cu. Kiedy dru˝ynie coÊ si´ nie udaje, musisz

wkroczyç, odebraç pi∏k´ i podaç do kogoÊ, kto

poprowadzi gr´ dalej.   

John Lawton



Karen Spenser i Ian Davies korzystajà z internetu wraz z Neilem Morrisem

25

?
„Nawet jeÊli Joy siedzi

czasem gdzieÊ z ty∏u, to

wiem, ˝e ona tam jest

gotowa, by odpowiedzieç

na moje pytania. 

Czu∏abym si´ êle, gdyby

jej tam nie by∏o” 

Hilda Turner
„Kiedy zaczyna∏am,

Neil pokazywa∏ mi, w jaki

sposób nale˝y coÊ zro-

biç i ja uczy∏am si´ tego. 

Potem zapisywaliÊmy 

to w mojej ksià˝ce i ju˝

nie musia∏am korzystaç

z jego pomocy”  

Karen Spencer

„Zawsze mówi´ do Jackie: ja myÊl´ tak, 

ale to nie znaczy, ˝e masz tak zrobiç. Gdy jà

wspieram musz´ myÊleç o najdrobniejszych

szczegó∏ach. To tak, jakbym pracowa∏a

odkurzaczem, zbierajàc wszystkie informacje,

które mogà jej pomóc”  

Linette Faquarson

Hilda Turner mówi, czego oczekuje od swojego wspierajàcego

Simon Cramp i Amanda Payne wspierajà Georga Pavlovica



Karen Spencer pokazuje Joy Weaver, Jacie Downer i Graeme’owi

Smith, jak u˝ywa si´ internetu

„Przed nami d∏uga

droga. Ten weekend

udowodni∏ ponad wszel-

kà wàtpliwoÊç, ˝e ka˝dy,

przy odpowiednim

wsparciu, ma coÊ do

powiedzenia. 

Osoby z niepe∏nospraw-

noÊcià intelektualnà mo-

gà Êwietnie wspieraç si´

nawzajem w zabieraniu

g∏osu” 

Wypowiedê Jenny Lewis 
na temat w∏àczania osób 
o du˝ych potrzebach 
w zakresie wspierania
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„NauczyliÊmy si´ jak 

w praktyce ceniç si´

nawzajem i jak razem 

pracowaç”   Joe Steen

Czego si´ nauczyliÊmy

OdkryliÊmy, ˝e bycie

dobrym wspierajàcym to

praca wymagajàca wysokich

kwalifikacji. Nie ka˝dy si´ do

niej nadaje... mo˝emy jednak

próbowaç podnosiç nasze

kwalifikacje.

StwierdziliÊmy, ˝e wsparcie,

które ludzie otrzymujà, ma

rzeczywiÊcie du˝e znaczenie.

Dzi´ki dobremu wspieraniu

ludzie mogà mieç swój udzia∏

w ˝yciu. Niedostateczne

wsparcie lub jego brak ozna-

cza, ˝e wiele osób pozostaje

na uboczu, a w∏àczanie, rów-

noÊç, szacunek, w∏adza i kon-

trola, pozostajà tylko s∏owami

bez pokrycia.

Dobre wsparcie umo˝liwia

dzia∏anie w kierunku odzyska-

nia przez ludzi z niepe∏no-

sprawnoÊcià intelektualnà

w∏adzy i kontroli nad sprawa-

mi, które sà dla nich wa˝ne.

Wierzymy, ˝e ka˝dy powinien

mieç mo˝liwie najlepsze

wsparcie. Ta ksià˝ka i kaseta

video to zaledwie poczàtek tej

drogi.

„Najwa˝niejsza rzecz, z jakà wróc´ do

Holandii, to przeÊwiadczenie, ˝e trzeba pomóc

ludziom nauczyç si´ mówiç „nie”. 

Dopiero wtedy mo˝e dojÊç do wa˝nego,

naszym zdaniem, równego traktowania siebie

nawzajemi”   Louisa den Dulk

„Po˝yteczna by∏a mo˝liwoÊç przyjrzenia si´

pomys∏om innych osób wspierajàcych, gdy˝ to

wzbogaci∏o i uzupe∏ni∏o moje w∏asne metody

pracy”   Debbie Roberts
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Organizatorzy projektu 
i uczestnicy konferencji po-
wiedzieli, ˝e chcà mieç
pewnoÊç, i˝ jak najwi´cej
ludzi obejrzy kaset´ i prze-
czyta t´ ksià˝k´. 

Chcemy, by osoby wspierane 
i wspierajàce u˝ywa∏y ich do
kszta∏cenia innych.

JesteÊmy zdania, ˝e:

● dobre wsparcie pomo˝e

ludziom uzyskaç to, czego

pragnà

● dobre wsparcie pomo˝e

wi´kszej liczbie osób

zdobyç pozycj´, dzi´ki

której b´dà mog∏y

doprowadziç do pozyty-

wnych zmian

● ró˝ne organizacje powinny

wspó∏pracowaç ze sobà w

celu zapewnienia ludziom

dobrego wsparcia

● organizacje powinny wyko-

rzystywaç i doceniaç prac´

osób, wspierajàcych, które

same sà niepe∏nosprawne

intelektualnie

● znakomite wspieranie

powinno byç odpowiednio

docenione

● filmy video mogà pomóc 

w organizowaniu imprez

w∏àczajàcych

● chcemy dowiedzieç si´

wi´cej o wspieraniu osób 

o du˝ych potrzebach 

● chcemy dowiedzieç si´

wi´cej o wspieraniu osób 

o wielorakich

niepe∏nosprawnoÊciach

Co mo˝emy zrobiç, ˝eby
ka˝dy uzyska∏ dobre wsparcie ?

David Eldar i Diane Gibson przygotowujà poster na temat wspierania

Keith Wyatt i George Pavlovic
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Deklaracja Warszawska
Osoby z upoÊledzeniem umys∏owym sà takimi samymi
ludêmi i obywatelami, jak wszyscy inni. Te prawdy po-
winny byç oczywiste. Ich potwierdzenie mo˝na znaleêç
w nast´pujàcych ratyfikowanych przez liczne paƒstwa
Europy Centralnej i Wschodniej dokumentach, takich jak:

● Mi´dzynarodowy Pakt Praw Osobistych 
i Politycznych (1966),

● Konwencja o Ochronie Praw Cz∏owieka 
i Podstawowych WolnoÊci (1950),

● Konwencja o Prawach Dziecka (1989).

Przes∏anie tych konwencji jest nast´pujàce: ka˝dy cz∏o-
wiek ma niezbywalne prawo do godnoÊci. Konsekwencjà
uznania tej godnoÊci sà przys∏ugujàce wszystkim, w tym
osobom z upoÊledzeniem umys∏owym, wolnoÊci i prawa
cz∏owieka, a wÊród nich:

● prawo do ˝ycia, 
● wolnoÊç od tortur oraz innych form nieludzkiego 

lub poni˝ajàcego traktowania lub karania,
● prawo do ochrony prawnej,
● prawo do poszanowania ˝ycia prywatnego 

i rodzinnego,
● prawo do wolnoÊci myÊli i sumienia,
● prawo do wyra˝ania opinii i wolnoÊç s∏owa,
● prawo do wolnoÊci zgromadzeƒ 

i stowarzyszania si´,
● zakaz dyskryminacji, na przyk∏ad w dost´pie 

do pracy,
● prawo do odpowiedniego poziomu ˝ycia 

i zabezpieczenia spo∏ecznego,
● prawo do opieki medycznej,
● prawo do kszta∏cenia si´,
● prawo do korzystania i wspó∏tworzenia kultury.

Osoby z upoÊledzeniem umys∏owym mogà wnieÊç do
lokalnych wspólnot otwartoÊç, ˝yczliwoÊç, goràce
odczuwanie przynale˝noÊci i wiele innych pozytywnych
cech, które sà tak wa˝ne dla wspó∏czesnego zmateriali-
zowanego Êwiata.

Tymczasem stanowià oni grup´ obywateli, znajdujàcych 
si´ w szczególnie trudnej sytuacji, nie tylko z racji swoje-
go upoÊledzenia - ale i ze wzgl´du na niedoskona∏e pra-
wo i dyskryminacj´ w ˝yciu codziennym. Wielu z nich
jest nara˝onych na nadu˝ycia, zaniedbanie i poni˝ajàce
trakto-wanie. Tysiàce ludzi z upoÊledzeniem umys∏owym
nadal ˝yje w uw∏aczajàcych warunkach i jest pozbawio-
nych rehabilitacji i nauczania. Wielu jest ca∏kowicie od-
izolowanych od normalnego ˝ycia, z niewielkimi bàdê
˝adnymi szansami na powrót do spo∏eczeƒstwa. Nawet
˝ycie w rodzinie nie gwarantuje niekiedy poszanowania
pe∏ni ich ludzkich praw.

Najwy˝szy czas zmieniç t´ ca∏kowicie niedopuszczalnà 
i nieludzkà sytuacj´!

Uczestnicy konferencji domagajà si´ respektowania na-
st´pujàcych zasad:

1. W∏àczanie

Wszystkie osoby z upoÊledzeniem umys∏owym muszà
mieç zagwarantowanà mo˝liwoÊç pe∏nego uczestnictwa
w ˝yciu spo∏ecznym i rodzinnym, zw∏aszcza w sferze
edukacji, zatrudnienia i rekreacji.

2. Pe∏nia praw obywatelskich

Wszystkie osoby z upoÊledzeniem umys∏owym muszà
mieç równe szanse uczestniczenia i wnoszenia swojego
wk∏adu w ˝ycie spo∏eczne. Prawodawstwo nie pozwala-
jàce im na pe∏ne korzystanie z praw obywatelskich
obowiàzujàcych w danym kraju musi byç zniesione.
3. Samostanowienie

Wszystkie osoby z upoÊledzeniem umys∏owym powinny
mieç wp∏yw na decyzje, które ich dotyczà, na kszta∏t po-
lityki spo∏ecznej, która wp∏ywa na ich ˝ycie i na progra-
my, które si´ podejmuje, aby zaspokajaç ich potrzeby.
4. Wsparcie dla rodzin

Musi istnieç system odpowiednich s∏u˝b wspierajàcych
upoÊledzonego cz∏onka rodziny, a tak˝e odpowiednie
poradnictwo oraz s∏u˝by zapewniajàce wsparcie i mo˝-
liwoÊç okresowego zastàpienia rodziny w jej funkcjach
opiekuƒczych.
5. Budzenie ÊwiadomoÊci 

Warunki ˝ycia osób z upoÊledzeniem umys∏owym mogà
ulec poprawie jedynie wówczas, gdy w spo∏eczeƒstwie
wzroÊnie zrozumienie dla mo˝liwoÊci, potrzeb i praw tych
osób, m. in. dzi´ki wykorzystaniu mass-mediów w celu
lepszego i pe∏niejszego przep∏ywu informacji na temat
wszystkich aspektów ˝ycia osób niepe∏nosprawnych.
6. Wykorzystanie Standardowych Zasad opracowa-

nych przez Narody Zjednoczone

„Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób
Niepe∏nosprawnych”, opracowane przez ONZ, powinny
byç szeroko rozpowszechnione w Europie Centralnej 
i Wschodniej, poniewa˝ stanowià one pot´˝ny instrument
do sterowania politykà spo∏ecznà i dzia∏aniami na rzecz
osób niepe∏nosprawnych i ich organizacji.
7. Rozwijanie oddolnych organizacji pozarzàdowych

Rzàdy powinny wspieraç osoby z upoÊledzeniem umy-
s∏owym, ich rodziny i przyjació∏ w tworzeniu oddolnych
organizacji pozarzàdowych pracujàcych na rzecz pe∏-
nego uczestnictwa i równoÊci osób z upoÊledzeniem
umys∏owym. Organizacje te, razem i z osobna, b´dà
przeciwstawiaç si´ dyskryminacji osób z upoÊledzeniem
umys∏owym.

Przyjmujàc niniejszy tekst Deklaracji Warszawskiej,
uczestnicy konferencji wzywajà parlamenty, rzàdy, w∏a-
dze lokalne, spo∏ecznoÊci i wszystkich ludzi dobrej woli
do poszanowania godnoÊci osób z upoÊledzeniem umy-
s∏owym i do zapewnienia im warunków pe∏nego rozwoju.

Deklaracja Warszawska zosta∏a przyj´ta podczas mi´-
dzynarodowej Konferencji nt. „Prawa cz∏owieka a Osoby
z UpoÊledzeniem Umys∏owym w Krajach Europy Central-
nej i Wschodniej” z udzia∏em przedstawicieli organizacji
pozarzàdowych z 39 krajów Êwiata, w dniu 3 paêdzierni-
ka 1995 r., w gmachu Parlamentu. 
Jej organizatorami byli: 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem
Umys∏owym i Holenderska Federacja Rodziców, pod aus-
picjami Inclusion International - Mi´dzynarodowej Ligi Sto-
warzyszeƒ na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym.


