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To jest artykuł wstępny.  
Piszemy w nim, o czym możesz 
przeczytać w tym numerze pisma. 
Artykuły w tekście łatwym  
do czytania są oznaczone takim 
symbolem: 

Na pewno słyszałeś że w Ukrainie  
jest wojna. Dużo osób uciekło przed  
wojną do Polski. Potrzebują pomocy.  
Przeczytaj jak pomagamy Ukraińcom  
i jak Ty możesz pomagać. 

W Polsce dużo osób myśli o tym  
jak najlepiej wspierać osoby  
z niepełnosprawnościami.  
Możesz przeczytać co robi asystent 
osobisty, co to jest wspierane  
podejmowanie decyzji a co to  
fundusz powierniczy. 

W piśmie jest też artykuł  
o mobbingu. Przeczytaj o mobbingu 
w poprzednich numerach pisma. 
Warto wiedzieć co to jest, kiedy 
chcesz iść do pracy. 

Na ostatnich stronach pisma  
piszemy o tym, jak w warsztacie  
w Szczawnicy uczestniczki robią 
koronkowe rzeczy. Zobacz zdjęcia 
serwetek, aniołków i kurczaków.

W środku pisma jest krzyżówka  
i różne zagadki.  
Spróbuj je rozwiązać!
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Od początku działań wojennych w Ukrainie Koła PSONI włą-
czyły się w pomoc wszystkim, którzy w Polsce szukają bez-
pieczeństwa, a zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną i ich rodzinom. Oczywiście najszybciej i najinten-
sywniej zareagowały Koła z woj. podkarpackiego i lubelskiego. 
W ciągu kolejnych dni rodziny i grupy osób z niepełnospraw-
nością dotarły także do regionów najbardziej oddalonych od 
Ukrainy – nadmorskich terenów woj. zachodniopomorskiego.

Osiemdziesięcioosobową grupę chłopców z niepełnosprawno-
ściami oraz ich opiekunów z Ukrainy gościł Ośrodek Wczasowy 
Wrzos w Łukęcinie. Pomocą kierownictwu i personelowi ośrod-
ka służyły profesjonalistki z Koła PSONI w Kamieniu Pomor-
skim. Prowadzone przez nie warsztaty i zajęcia ułatwiły mło-
dym uchodźcom odnalezienie się w nowych warunkach. Wiele 
serdeczności okazały także osoby prywatne: przekazały dary 
i pracowały jako wolontariusze.

Ukraińska grupa wyjechała już do specjalistycznego ośrodka 
w Bielefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Przed 
ich wyjazdem Polacy otrzymali wiele ciepłych słów wdzięczności.

Opiekunka: Chciałam Wam bardzo mocno podziękować za całą 
pomoc, którą nam ofiarowaliście. Nie sposób opisać, jak bar-
dzo chłopcy są Wam wdzięczni ani tego, czego dzięki waszemu 
wsparciu udało się dokonać.

Koła PSONI  
pomagają!
Luty - marzec 2022
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Drodzy Czytelnicy,
zapraszamy Was do lektury pierwszego w 2022 roku numeru „Społe-
czeństwa dla Wszystkich”. Ukazuje się on w czasie, jakiego większość 
z nas, bez względu na wiek, nie spodziewała się przeżyć w swoim życiu. 
Za naszą granicą zaczęła się wojna. Giną mieszkańcy Ukrainy, burzo-
ne są ich domy, niszczone całe miasta. Do Polski przyjeżdża schronić 
się przed wojną wielu Ukraińców, w ogromnej większości są to kobiety 
z dziećmi, w tym wiele z niepełnosprawnościami. Przyjeżdżają też liczni 
mieszkańcy domów pomocy społecznej. PSONI błyskawicznie stanęło 
na wysokości wyzwań dotąd niespotykanych i od początku wspiera 
wszystkich potrzebujących. Prezentujemy to na okładkach tego numeru 
i w artykule w tekście łatwym na stronach 16-17.
Przedstawiamy także inne tematy. Numer otwiera artykuł Nowe formy 
wsparcia w niezależnym życiu i włączeniu społecznym – propozycje (s.2), 
przedstawiający trzy narzędzia wspierania opracowane lub zmody-
fikowane w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia 
wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Te propozycje są 
obecnie z udziałem Kół PSONI i wielu innych organizacji sprawdzane 
w procesie pilotażu. A udział w projekcie takich partnerów jak Biuro 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych daje nadzieję na wdrożenie 
ich na stałe w system wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
Jednym ze sprawdzanych instrumentów wsparcia jest usługa asysten-
cji osobistej osoby z niepełnosprawnością. O tym jak już teraz można 
w sposób modelowy realizować tę usługę pisze Paulina Piotrowska 
z Koła PSONI w Gdańsku (s. 9). Pisze z perspektywy asystentki osobistej 
z wieloletnim stażem, podkreślając wartość relacji tworzących się mię-
dzy asystentem a osobą, która korzysta z usługi, jako wzajemnej wymia-
ny przynoszącej korzyści obu stronom. 
Inny instrument, którym zajął się projekt został nazwany Systemem 
wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagają-
cych wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC). Ten 
problem przybliżają Małgorzata Dotka i Barbara Cymmerman z Koła 
PSONI w Biskupcu, które opowiedziały historię Nikoli (s. 6). Kilka lat 
po narodzinach dziewczynki rodzice usłyszeli diagnozę: zespół Jaubert. 
Oznacza to między innymi, że czternastoletnia dziś Nikola ma bardzo 
ograniczone możliwości w werbalnym komunikowaniu się z otocze-
niem. Jak jest wspierana? Co wnosiły różne stosowane narzędzia AAC 
w rozwój dziewczynki? Pisząc autorki zdecydowały się uczynić bohater-
kę artykułu jego narratorką. W ten sposób dały Nikoli głos.  
W tym numerze zamieszczamy trzeci i ostatni odcinek artykułu o mob-
bingu (s. 20) – tym razem tekst łatwy do czytania i zrozumienia wyja-
śnia Co nie jest lobbingiem w pracy. 
Gośćmi tego numeru są wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wy-
chowawczego nr 1 w Warszawie. Urszula Mikielska pedagog terapeuta 
z tego ośrodka opisała (s. 22), jak zrobili oni Drzewko Szczęścia, wyróż-
nione nagrodą specjalną w konkursie „Rzeźba - pomnik dla Warszawy”. 
A dzięki relacji Wiesławy Sajdak-Tokarczyk z WTZ „PERŁA” w Szczawnicy 
(s. 24) możemy podziwiać misterne szydełkowe koronki wykonane przez 
uczestniczki tego warsztatu. Zdjęcia ich prac zdobią trzecią okładkę pisma. 
Jak zawsze zachęcamy do rozwiązania zadań przygotowanych przez 
Zagadkowego Redaktora. 
Wszystkim Czytelnikom życzymy dobrych i spokojnych Świąt Wielkanocy.
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Wydawnictwo współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wielkanocne pisanki wykonane  
w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
„Perła” Koła PSONI w Szczawnicy. 

Na okładce:
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NIEZALEŻNE ŻYCIE

W trakcie pierwszego ka-
mienia milowego eksperci 
przeprowadzili analizy rozwią-
zań krajowych i zagranicznych 
z zakresu włączenia społecznego 
osób z niepełnosprawnościami. 

Powstały raporty na temat 
asystencji osobistej, funkcjo-
nowania WTZ oraz wybranych 
instrumentów włączenia społecz-
nego (m.in. wspieranego podej-
mowania decyzji, komunikacji 
wspomagającej i alternatywnej, budżetu osobistego, środowisko-
wego systemu wsparcia, sytuacji osób wymagających intensywnego 
wsparcia). Aby dowiedzieć się więcej o potrzebach osób z niepełno-
sprawnościami w tych obszarach, przeprowadzono liczne warsztaty 
diagnostyczne, wywiady indywidualne i grupowe. Uzyskane w ten 
sposób dane pozwoliły na przygotowanie propozycji zmodyfikowa-
nia istniejących instrumentów i/lub propozycji nowych instrumen-
tów włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. Przygo-
towano między innymi propozycję stworzenia standardu asystencji 
osobistej oraz standardu funkcjonowania WTZ. Propozycje zmian 
instrumentów były przedmiotem drugiego kamienia milowego.

W czasie trzeciego kamienia milowego przeprowadzono 
ogólnopolskie konsultacje środowiskowe zmodyfikowanych i po-
prawionych instrumentów włączenia społecznego osób z niepełno-
sprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z ich 
otoczenia, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i przed-
stawiciele jednostek samorządu terytorialnego mogli zgłosić swoje 
uwagi dotyczące zaproponowanych rozwiązań. 

Po przeprowadzeniu konsultacji środowiskowych nadano in-
strumentom odpowiednie nazwy:
1.  Standard usługi asystencji osobistej osoby  

z niepełnosprawnością.
2.  Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania  

ze zdolności do czynności prawnych.
3. Fundusze powiernicze.
4. Budżet osobisty.
5. Mobilny doradca włączenia społecznego.
6. Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe.
7. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
8.  System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu 

się wymagających wspomagających i alternatywnych metod 
komunikacji (AAC).

W marcu 2022 roku realizowany jest czwarty kamień mi-
lowy polegający na przeprowadzeniu pilotażu zmodyfikowanych 
i nowych instrumentów.

Temat niezależnego życia, dostępu do wsparcia oraz realizacji 
wszystkich wolności i praw człowieka przez osoby z niepełno-
sprawnościami zgodnie z zapisami Konwencji ONZ o prawach osób 
z niepełnosprawnościami jest coraz częściej poruszany nie tylko 
przez same osoby z niepełnosprawnościami, lecz także przez osoby 
wspierające (rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych) oraz 
profesjonalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami 
i przedstawicieli władzy. 

W Polsce obowiązek wspiera-
nia osoby z niepełnosprawnością 
spoczywa niestety bardzo często 
wyłącznie na członkach najbliższej 
rodziny. Zapewnienie przez pań-
stwo systemowych, odpowiednich 
do potrzeb instrumentów wsparcia 
ma dać osobom z niepełnospraw-
nościami możliwość niezależnego 
funkcjonowania bez konieczności 
angażowania członków rodziny. 
Takie rozwiązania powinny od-

ciążyć rodzinę w jej codziennych obowiązkach oraz znieść barierę 
utrudniającą podejmowanie aktywności i przez osoby z niepełno-
sprawnościami, i przez ich rodziców lub opiekunów.

Odpowiedzią na opisane potrzeby jest projekt „Aktywni Nie-
pełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełno-
sprawnych” realizowany od 1 października 2020 roku przez Biuro 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Minister-
stwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Polskim Sto-
warzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 
Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi i Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020.

Celem, jaki stawiają przed sobą zaangażowani w projekt specja-
liści i eksperci, jest przygotowanie propozycji instrumentów w za-
kresie zapewnienia możliwości realizacji w praktyce niezależnego 
życia bez względu na intensywność niezbędnego wsparcia oraz 
podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez 
warsztaty terapii zajęciowej. Celem jest również wypracowanie, 
przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asy-
stencji osobistej świadczonej dla osób z różnymi niepełnosprawno-
ściami. Te instrumenty mają zapewnić pełne i skuteczne włączenie 
społeczne osób z niepełnosprawnościami w życie społeczności 
lokalnej. Należy podkreślić, że projekt dotyczy osób ze wszystkimi 
niepełnosprawnościami.

W jaki sposób projekt może wzmocnić  
niezależne życie osób z niepełnosprawnościami?

Aby osiągnąć cel, w procesie realizacji projektu wyodrębniono 
siedem kamieni milowych. Kamienie milowe to główne zadania 
projektu. 

Karolina Makowiecka, Adam Zawisny 
Specjaliści w Biurze Zarządu Głównego PSONI

Nowe formy wsparcia  
w niezależnym życiu i włączeniu społecznym 

– propozycje
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Po zakończeniu pilotażu na-
stąpi etap modyfikacji testowa-
nych propozycji instrumentów 
włączenia społecznego osób z nie-
pełnosprawnościami na podsta-
wie wyników pilotażu. Jest to 
piąty kamień milowy. 

Szósty kamień milowy bę-
dzie polegał na przeprowadzeniu 
ponownych konsultacji środowi-
skowych zmodyfikowanych propo-
zycji rozwiązań.

Ostatni etap projektu – siódmy kamień milowy – zostanie 
poświęcony opracowaniu ostatecznej propozycji rozwiązań praw-
nych w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawno-
ściami oraz upowszechnianiu tych rozwiązań.

Poniżej zostaną opisane założenia do pierwszych trzech testo-
wanych w projekcie instrumentów. Pozostałe instrumenty zostaną 
przedstawione w kolejnym numerze kwartalnika.

Jak powinien wyglądać standard usługi  
asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością?

Co mówi Komitet ONZ o usłu-
dze asystencji osobistej osoby 
z niepełnosprawnością?

Zgodnie z Komentarzem ge-
neralnym nr 5 Komitetu ONZ 
ds. Praw Osób z Niepełnospraw-
nościami Asystencja osobista 
osób z niepełnosprawnościa-
mi jest narzędziem ściśle dopaso-
wanym do potrzeb użytkownika  
z niepełnosprawnością, umożli-
wiającym mu niezależne życie. 

Asystencja opiera się na indywidualnej ocenie potrzeb i oko-
liczności życiowych osoby z niepełnosprawnością. Polega na 
wsparciu osoby z niepełnosprawnością w sprawach, których 
nie może ona załatwić sama. Osobę z niepełnosprawnością 
wspiera asystent osobisty.

Dzięki asystencji osobistej osoba z niepełnosprawnością może 
decydować o sobie i swoim życiu. Może prowadzić niezależne życie 
w miejscu, w którym mieszka.

Kontrolę nad usługą ma sama osoba z niepełnosprawnością. To 
znaczy, że to ona zamawia usługi od jednego z wielu realizatorów 
(np. samorządu, organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjal-
nej) bądź pełni rolę pracodawcy. Osoby z niepełnosprawnością mu-
szą mieć możliwość dokładnego dopasowania tej usługi do swoich 
potrzeb, czyli decydowania o tym, kto, jak, kiedy i w jaki sposób 
świadczy usługę. Mogą też instruować osoby świadczące te usługi. 

Komitet ONZ mówi też, że osoba z niepełnosprawnością może:
 –  sama płacić za potrzebne jej usługi. Pieniądze na usługi 
powinna dostać od państwa na swoje konto bankowe lub 
zarządzać nimi, gdy są na koncie realizatora;

 –  sama wybrać i ewentualnie także zatrudniać asystenta 
osobistego;

 – decydować o tym, jak asystent ma ją wspierać.

Kto może dostać usługę  
Asystencji Osobistej Osoby z Niepełnosprawnością?

Standard wskazuje, że usługę 
asystencji osobistej może dostać 
osoba z niepełnosprawnością in-
telektualną, osoba w spektrum 
autyzmu lub osoba wymagająca 
innych rodzajów wsparcia w ży-
ciu codziennym. Może to być za-
równo dziecko (w takiej sytuacji 
usługą zarządza rodzic), jak i oso-
ba dorosła. Prawo do asystencji 
osobistej powinny mieć między 
innymi osoby z innych krajów, 
które mogą na stałe mieszkać w Polsce, osoby o statusie uchodźcy 
i osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione.

Każda osoba wspierana powinna dostać co najmniej 30 godzin 
wsparcia asystenta osobistego w miesiącu, bez jednoznacznej gór-
nej granicy, zależnie od indywidualnych potrzeb.

W dokumencie wyjaśnione są warunki, które trzeba spełniać, 
żeby ubiegać się o usługę asystencji osobistej. Odpowiednio przygo-
towany Zespół ds. Opracowania Indywidualnego Planu Wsparcia 
w zakresie Asystencji osobistej i Budżetu osobistego sprawdza, ja-
kie potrzeby wsparcia w ramach codziennych czynności ma osoba, 
która zgłasza potrzebę otrzymania usługi Asystencji osobistej. Co 
szczególnie ważne, otrzymanie wsparcia jest zupełnie niezależne na 
przykład od dochodu danej osoby lub posiadanych przez nią środ-
ków finansowych.

Na czym może polegać usługa asystencji osobistej?

Standard określa zakres czyn-
ności, w jakich osobę z niepeł-
nosprawnością wspiera asystent 
osobisty. Zakres ten jest bardzo 
szeroki. Asystent może pomagać 
osobie wspieranej w jedzeniu, 
ubraniu się lub rozebraniu, a tak-
że w dbaniu o dom lub mieszka-
nie oraz w przemieszczaniu się. 

W standardzie są wytyczne wskazujące, co należy zrobić, żeby 
otrzymać potrzebną usługę. Konwencyjne podejście tego narzędzia 
polega również na umożliwieniu osobie z niepełnosprawnością 
podjęcia decyzji, kto zatrudnia asystenta osobistego. Opcji jest kil-
ka. Osoba z niepełnosprawnością może sama zatrudnić asystenta, 
może być jego pracodawcą lub może zlecić to zadanie jakiejś orga-
nizacji. O tym, w jaki sposób zostanie zatrudniony asystent, powin-
na decydować osoba z niepełnosprawnością. Warunkiem jest wzię-
cie przez tę osobę udziału w odpowiednim szkoleniu i podpisanie 
umowy z asystentem. 

Standard zawiera nie tylko wskazówki dla osób wspieranych. 
Określa także, kto może zostać asystentem osobistym osoby z nie-
pełnosprawnościami.

Projekt instrumentu zakłada, że każda osoba z niepełnospraw-
nością otrzymuje budżet osobisty, który stanowi odrębne narzędzie 
wspierania niezależnego życia, jednak w ramach pilotażu wsparcia 
jest on ściśle związany z usługą asystencji. Z budżetu osobistego 
osoba z niepełnosprawnością opłaca usługę asystencji osobistej. 8
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Obecnie polskie prawo nie uwzględnia możliwości opłacania 
usługi asystencji osobistej przez osobę korzystającą z tej usługi. 
Docelowo bez względu na wybraną opcję zatrudnienia asystenta 
pieniądze na opłacenie tej usługi powinny trafić bezpośrednio na 
konto osoby z niepełnosprawnością .

Asysta prawna jako  
element systemu wsparcia  
korzystania ze zdolności  
do czynności prawnych.

Instrument o nazwie asysta praw-
na ma zapewnić osobie z niepeł-
nosprawnością możliwości podej-
mowania decyzji przy wsparciu. 

Asysta prawna pomaga każdej osobie realizować jej zdolność 
do czynności prawnych.

Zdolność do czynności prawnych oznacza, że osoba może podej-
mować decyzje prawne. Na przykład może podpisać umowę o kre-
dyt na nowy telefon, złożyć wniosek o rentę do ZUS-u lub głosować.

 Na czym polega asysta prawna?
Osobę z niepełnosprawnością wspiera asystent prawny, któ-

ry pomaga jej zdobyć i zapamiętać informacje, podjąć decyzję lub 
przekazać decyzję, jeśli ta osoba ma problem z mówieniem lub nie 
mówi. To narzędzie jasno określa, kto może być pełnomocnikiem 
i jakie on ma zadania. Wyjaśnia, kogo i w jakich sytuacjach wspiera 
pełnomocnik. Na przykład wspiera osobę, która nie chce lub nie 
może (np. z powodu barier dostępności) podejmować decyzji praw-
nych. Taka osoba chce, żeby decyzję podjął pełnomocnik, jednak 
zgodnie z jej wolą. Należy zawsze pamiętać, żeby decyzja pełnomoc-
nika zgadzała się z tym, czego chce osoba wspierana przez niego. 
Narzędzie asysta prawna określa również kim jest i jakie ma obo-
wiązki pełnomocnik na przyszłość. Wskazuje, w jakich sytu-
acjach o wyborze pełnomocnika decyduje osoba z niepełnospraw-
nością, a w jakich sąd.

Dlaczego asysta prawna jest tak ważna  
dla osób z niepełnosprawnościami? 

To narzędzie ma kluczowe zna-
czenie we wspieraniu osób z niepeł-
nosprawnościami. W Polsce osobie 
z niepełnosprawnością często 
odbiera się zdolność do czynności 
prawnych. W społeczeństwie na-
dal funkcjonuje stereotyp, że tylko 
osoby z niepełnosprawnościami, 
zwłaszcza z niepełnosprawnością 
intelektualną, mają problemy z po-
dejmowaniem ważnych decyzji. 
A przecież trudności w tej kwestii 

dotyczą mnóstwa osób. Dlatego zadaniem państwa i różnych urzę-
dów jest dostosowanie udzielanego wsparcia w podejmowaniu de-
cyzji przez osoby z niepełnosprawnościami. Takie wsparcie może 
polegać na przykład na przygotowaniu informacji w tekście łatwym 
do czytania lub na zapewnieniu dłuższego czasu potrzebnego do 
zrozumienia informacji.

8 Projekt instrumentu zawiera ważne wytyczne, które z jednej 
strony zabezpieczają interesy osoby wspieranej, z drugiej zaś okre-
ślają ramy odpowiedzialności osoby wpierającej, czyli asystenta 
prawnego. 

Wspierane podejmowanie decyzji pomaga osobie wspieranej 
wyrazić swoje zdanie. Za podjętą decyzję odpowiedzialność pono-
si osoba wspierana, ale osoba wspierająca musi przekazać osobie 
wspieranej wszystkie potrzebne jej informacje. Osoba wspierana 
musi dostać tyle czasu, ile potrzebuje, żeby zrozumieć wszystkie 
informacje. Musi wiedzieć, jakie będą skutki jej decyzji. Nigdy nie 
można zapomnieć, że decyduje osoba wspierana, nawet jeśli popeł-
ni błąd. Wspierane podejmowanie decyzji doskonale sprawdzi się 
na przykład w przypadku osób, które nie mówią, a chcą przekazać 
swoją decyzję.

Dla kogo jest wspierane podejmowanie decyzji? 
Instrument określa, kto może korzystać ze wspieranego podej-

mowania decyzji. Omawiane narzędzie powinno być dostępne dla 
każdego, kto tego potrzebuje.

Asystę prawną może dostać każdy, kto może podejmować de-
cyzje prawne i chce je przekazać werbalnie albo na przykład 
gestem. 

Asystę otrzyma również ta osoba, która potrzebuje pomocy 
przy podejmowaniu decyzji, dotyczącej na przykład zrozu-
mienia informacji i skutków podjętej decyzji.

Co robi asystent prawny?
Narzędzie określa również, kto może pełnić rolę asystenta 

prawnego osoby wspieranej oraz zakres jego obowiązków. Asystent 
prawny może wspierać osobę w gospodarowaniu jej majątkiem, 
rozwiązywaniu spraw osobistych lub w kwestiach finansowych. Na 
przykład przy kupnie, sprzedaży lub wynajmie mieszkania. 

Narzędzie określa również relacje między osobą wspieraną 
a asystentem prawnym. Wskazuje, co grozi asystentowi za działa-
nie na szkodę osoby wspieranej.

Narzędzie powinno być częścią darmowej pomocy prawnej 
i znaleźć się w instytucjach pomocy społecznej lub w sądach.

 

Fundusze powiernicze, czyli jak wspierać  
w zarządzaniu majątkiem osoby z niepełnosprawnością.

Trzecim narzędziem wspierania niezależnego życia osób z nie-
pełnosprawnościami są Fundusze Powiernicze. Instrument ten po-
wstał w odpowiedzi na brak dobrych rozwiązań, chroniących mają-
tek osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Obecnie w polskim 
prawie rozwiązania takie jak umowa darowizny, umowa dożywocia 
i testament z poleceniem okazują się niewystarczające. Dlatego pol-
ski rząd powinien wprowadzić nowe rozwiązanie w postaci ustawy 
o Funduszach Powierniczych.

Zaprezentowany przez partnerów projektu instrument określa:
 – dla kogo jest Fundusz; 
 – kto bierze udział w Funduszu;
 – jakie są prawa i obowiązki osób uczestniczących w Funduszu; 
 – jak zlikwidować Fundusz.
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W Funduszu Powierniczym biorą udział fundator, beneficjent, 
zarządca i protektor. Każda z wymienionych osób ma jasno okre-
ślony zakres pełnionej funkcji. 

 
 
 
l  Fundatorem jest osoba, 

która tworzy Fundusz.  
Może przekazać cały swój 
majątek lub część swojego 
majątku do Funduszu.  
To fundator decyduje, 
kto będzie gospodarował 
majątkiem. 

 l  Beneficjentem jest osoba z niepełnosprawnością. 

O ile rola fundatora i beneficjenta wydają się dość oczywiste, o tyle 
warte wyjaśnienia są postacie zarządcy i protektora. 

 l  Zarządca gospodaruje majątkiem Funduszu.  
Jednym z podstawowych wymogów pełnienia tej roli jest 
posiadanie zdolności do czynności prawnych. Oprócz tego 
zarządca musi mieć odpowiednie wykształcenie, na przykład 
prawnicze. Musi wiedzieć, jak prowadzić firmę, która gospo-
daruje pieniędzmi innych osób. Zarządca Funduszu musi być 
ubezpieczony. Dzięki temu, jeśli popełni błąd, Fundusz nie 
straci pieniędzy. 

 l  Protektor to osoba, która sprawdza, czy Fundusz Powierniczy 
jest bezpieczny. Sprawdza, czy Zarządca dobrze gospodaruje 
majątkiem i nie oszukuje. Protektor, podobnie jak zarządca, 
musi mieć zdolność do czynności prawnych i odpowiednie 
wykształcenie. 

Fundusz przewiduje również działania rewidenta, który co 
roku sprawdza poprawność działania Funduszu.

Opisywane narzędzie zakłada powstanie także Specjalnego 
Funduszu Powierniczego dla osób z niepełnosprawnościami. Ze 
Specjalnego Funduszu będą mogły korzystać także osoby ubez-
własnowolnione. Specjalny Fundusz określa również, jak Zarządca 
może inwestować pieniądze Funduszu i co grozi za działanie na 
szkodę beneficjenta Funduszu.

Opis kolejnych narzędzi wsparcia osoby z niepełnosprawnością 
w niezależnym życiu zamieścimy w czerwcowym numerze „Społe-
czeństwa dla Wszystkich”. n

Wszystkich zainteresowanych powyższymi zagadnieniami  
zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową PSONI 
 https://psoni.org.pl/portfolio/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-
-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/  

oraz stroną  
http://www.wlaczeniespoleczne.pl/.

Znajdują się tam szczegółowe informacje o instrumentach.

Tekst powstał na podstawie materiałów opracowanych w ramach pro-
jektu „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności 
osób niepełnosprawnych”.

Nowe formy wsparcia 

W Polsce brakuje dobrych sposobów 
wsparcia osób z niepełnosprawnościami  
w samodzielnym życiu.  
Dlatego powstają nowe pomysły.  
Albo poprawia się te sposoby, które już są. 

Na przykład:

l  Asystencja osobista.  
Polega na wsparciu osoby  
z niepełnosprawnością w sprawach, 
których nie może załatwić sama.  
Osobę z niepełnosprawnością wspiera 
asystent osobisty.  
Dzięki temu może ona decydować  
o sobie i swoim życiu. Może prowadzić 
niezależne życie tam gdzie mieszka.

l  Wspierane podejmowanie decyzji.
Ułatwia osobie podjąć decyzję  
o różnych sprawach w swoim życiu. 
Osoby z niepełnosprawnościami  
lub osoby starsze wspiera asystent 
prawny. Asystent pomaga: 

—  zdobyć i zapamiętać informacje 

—  podjąć decyzję 

—  przekazać decyzję, jeśli osoba nie 
mówi lub ma problem z mówieniem. 

l  Fundusz Powierniczy ma chronić 
majątek osoby z niepełnosprawnością. 
Funduszem będzie gospodarować 
odpowiednio wykształcony pracownik. 
Będą go kontrolować inni specjaliści.  
Fundusz będzie ubezpieczony.

https://psoni.org.pl/portfolio/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/
https://psoni.org.pl/portfolio/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/
http://www.wlaczeniespoleczne.pl/
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Tego dnia słońce świeciło dość mocno. Wokół mnie panu-
je cisza i słyszę tylko bicie serca swojej mamusi. Jest mi 
dobrze. Nagle coś zaczyna się dziać, czuję jakiś dziw-
ny ucisk, czasem nawet ból. Widzę dużo światła. Co się 
dzieje? Ktoś bierze mnie na ręce i podaje komuś innemu. 
Boję się. Chcę krzyczeć: zostawcie mnie! Ale nic poza 
płaczem nie wydobywa się z moich ust. Nagle czuję za-
pach swojej mamy i słyszę bicie jej serca. Pomyślałam, 
że już jest dobrze, że wróciłam do mamy… 

Szybko jednak zorientowałam się, że jest trochę inaczej. Zmie-
niła się perspektywa – jestem teraz obok mamy. Patrzymy sobie 
w oczy. Mama mówi do mnie. Ja też chcę jej powiedzieć, że się cie-
szę, że ją mam, że ją kocham i że wszystko będzie dobrze. Przecież 
przed nami wspólne długie i szczęśliwe życie, bo oto urodziłam się 
ja, Nikola, jedyna i niepowtarzalna. Swoim przyjściem na świat 
wprowadziłam duże poruszenie. Oj, działo się! Po kilka dniach po-
bytu w szpitalu wróciłam z mamą do domu. Tam czekali na nas mój 
tata i moje rodzeństwo. 

Pierwsze trzy lata życia miałam trudne, ciągle jeździłam do róż-
nych specjalistów. Wszyscy widzieli, że rozwijam się wolniej i tro-
chę inaczej niż pozostałe dzieci. Moi rodzice otaczali mnie najlep-
szą opieką, ale wiem, że mocno martwili się o mnie. Ze względu na 
moje wyjątkowe potrzeby zdrowotne i komunikacyjne mierzyli się 
z wieloma sprzecznymi uczuciami: radość przeplatała się z lękiem 
i różnego rodzaju obawami. W końcu postawiono diagnozę: zespół 
Joubert1. 

Z rodzicami komunikowałam się jak każde małe dziecko. Mama 
bezbłędnie odczytywała moje sygnały. Na przykład rozpoznawa-
ła różne rodzaje mojego płaczu i wiedziała, co sygnalizuje każdy 
z nich. Mijały miesiące, a ja chciałam – tak jak inne dzieci –bawić 
się klockami, rysować, tańczyć, biegać, śpiewać, ale nie potrafiłam. 
Mimo to byłam szczęśliwa. Nie potrafiłam postawić wieży z kloc-
ków, więc wrzucałam klocki do pojemnika. Nie potrafiłam rysować, 
więc bazgrałam kredkami po kartce. Nie potrafiłam mówić, więc 
wskazywałam palcem różne przedmioty. Wiedziałam, że łyżka służy 
do jedzenia, grzebień – do czesania. Wypowiadałam kilka prostych 
słów: „mama”, „tata”, „daj”, „tak”. Moje nogi były bardzo słabe, 
więc przemieszczałam się pełzając. Czasem samodzielnie przewra-
całam się z pleców na brzuch i odwrotnie. I siedziałam bez pomocy. 

Gdy miałam cztery lata, rodzice zapisali mnie do Ośrodka Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Biskupcu. Trafiłam do 
grupy, w której szybko się zaadaptowałam. Codziennie jeździłam 
tam, aby spotkać się z rówieśnikami i paniami. Szybko zapamięta-
łam imiona dzieci i pań w grupie. Tak bardzo mi się to podobało, że 
mogłam wybrać sobie koleżankę lub kolegę do zabawy i wskazać na 

Małgorzata Dotka, Barbara Cymmerman
Nauczycielki logopedki, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSONI Koło w Biskupcu

Komunikowanie się – czy to trudne?  
Moja historia

nią lub na niego palcem! Gdy sprawdzaliśmy obecność na początku 
zajęć, bez problemu mogłam „powiedzieć” skinieniem głowy, kto 
jest, a kogo w danym dniu nie ma. 

Pewnego dnia pani pokazała mi książkę z Myszką Miki. Obok 
Miki pani nakleiła moje zdjęcie i napisała „Nikola”. Książka spodo-
bała mi się. Pani wyjaśniła, że książka jest przeznaczona dla mnie 
i tylko moja. Otworzyłyśmy ją wspólnie i zobaczyłam kilka obraz-
ków z napisami. Zaciekawiły mnie. Razem z panią zaczęłam oglą-
dać swoją książkę. Okazało się, że jest to książka do komunikacji 
i że te obrazki nazywają się „symbole PCS” . Potem moja pani zro-
biła zdjęcia wszystkim osobom w mojej grupie i umieściła je w tej 
książce. Było to dla mnie duże ułatwienie, bo wszystkich miałam 
blisko. Na początku nauczyłam się korzystać z symbolu „ja chcę” 
i symbolu zabawki, którą chciałam się bawić. Sprawiało mi to wiele 
radości, często zmieniałam zabawki. Najważniejsze było dla mnie, 
że mogłam o czymś zdecydować. Czasem prosiłam kogoś z grupy, 
by się ze mną bawił. Zdarzało mi się nawet poskarżyć na kogoś. Ale 
to nie działo się zbyt często.

Ponieważ miałam i mam problemy z samodzielnym porusza-
niem się, panie pamiętały, abym zawsze miała książkę w zasięgu 
ręki. 

1    Zespół Joubert (ang. Joubert syndrome) to rzadko występujące zaburzenie neuroroz-
wojowe obejmujące mózg i pień mózgu. Z uwagi na dużą zmienność kliniczną zespół 
jest trudny do rozpoznania. Jego rozpowszechnienie zostało oszacowane pomiędzy 
1:100 000 a 1:80 000 noworodków, jednak dane te mogą być zaniżone z powodu 
niediagnozowania zespołu. Do cech charakterystycznych zaburzenia zalicza się  
obniżone napięcie mięśniowe, opóźnienie rozwoju i niepełnosprawność intelektualną, 
którym towarzyszy znamienny obraz śródmózgowia w rezonansie magnetycznym. 
http://neuropsychologia.org/zespol-joubert

http://neuropsychologia.org/zespol-joubert
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Byłam ciekawa świata i chętnie się uczyłam. Moja pani zauwa-
żyła, że naśladuję różne gesty, które mi pokazuje, więc zaczęła 
mnie uczyć gestów przydatnych wtedy, kiedy akurat nie mogłam 
skorzystać ze swojej książki. Mają one nazwę – Makaton. Szybko 
nauczyłam się pokazywać gesty: „jeść”, „pić”, „koniec”, „jeszcze”, 
„zajęcia”, „bawić się”. No i wiedziałam, w jakich sytuacjach ich użyć. 
Gdy jadłam pyszny obiad, gestem mogłam poprosić o „jeszcze”. 
Wcześniej, gdy coś mi się nie podobało, płakałam, bo nie umiałam 
powiedzieć „koniec”. Moje panie szczerze się ucieszyły, gdy po raz 
pierwszy pokazałam gestem „jeszcze pić”. Niedługo potem opano-
wałam gesty „toaleta” i „odpocząć”. Zwłaszcza drugi z nich często 
wykorzystywałam. No bo kto nie lubi odpocząć na wygodnym pufie 
i posłuchać muzyki... No kto?

Dzięki temu, że poznawałam wiele nowych słów przedsta-
wionych za pomocą symboli PCS i gestów Makaton, zaczęłam 
wypowiadać więcej sylab: „ma”, „ba”, „pa”. Zaczęłam też chodzić 
trzymana za obie ręce. Pomogły mi w tym częste ćwiczenia z panią 
rehabilitantką. Gdy byłam zmęczona ćwiczeniami, mogłam wymó-
wić sylabę „ko” i spojrzeć na panią rehabilitantkę. Działało – szły-
śmy na zasłużony odpoczynek. 

Na zajęcia przyjeżdżałam regularnie, z każdym dniem moja 
osobista książka komunikacyjna się rozrastała. A ja cieszyłam się, 
że mogę „powiedzieć” znacznie więcej niż kiedyś. Zaczynałam na-
wet inicjować dialog, pokazując gestem „dzień dobry” lub „chcę 
mówić”. W mojej książce pojawiło się więcej stron w różnych ko-
lorach. Nauczyłam się, że zabawki mogę wybrać z żółtej strony, na 
zielonej są moje ulubione czynności, na pomarańczowej – zdjęcia 
wszystkich koleżanek i kolegów oraz osób dorosłych, z którymi 
mam zajęcia. Znalazły się też przymiotniki i przysłówki: „mały”, 
„duży”, „cicho”, „głośno”, „nowy”, „stary” – rozumiem je i wiem, 
że mogę poprosić o nową lalkę i stare ulubione klocki. Lubię uży-
wać wyrazów do komentowania, na przykład podczas gry: „super”, 
„nuda”, „nie podoba mi się”, „podoba mi się”, „teraz ja”, „teraz ty”. 
Jak myślicie, jakiego wyrazu używam, gdy przegrywam?

Lubiłam mieć tę książkę przy sobie. Korzystałam z niej podczas 
zajęć w grupie z dziećmi podczas rewalidacji i na spotkaniach z lo-
gopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem. Towarzyszyła 
mi podczas zabawy z koleżankami. Kiedyś z Oliwią pozamieniały-
śmy się symbolami ze swoich książek – taki psikus dla pani. Wów-
czas pani odkryła, że potrzebujemy więcej symboli. 

Oczywiście pojawiły się one w naszych książkach, ale każdy 
symbol został podpisany imieniem jednej z nas – psikusy się skoń-
czyły. Jednak tylko w tej dziedzinie. Bo tak naprawdę żartuję ze 
wszystkimi i ogromnie to lubię.

Stopniowo poznawałam coraz więcej słów, które „wypowiada-
łam” gestami Makaton. Tak zaczęło się moje śpiewanie w zespole 
„Dobre Nutki”. Są w nim dzieci z mojej grupy. Śpiewają piosenki, 
wykorzystując alternatywne metody porozumiewania się. Jedne 
dzieci śpiewają werbalnie, inne w odpowiednim momencie pokazu-
ją na przykład symbol PCS, jeszcze inne śpiewają gestami Makaton. 8
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Właśnie w tej grupie byłam ja. Lubiłam te zajęcia. Pani mówiła, że 
szybko się uczę i dokładnie pokazuję gesty Makaton. Kiedy zajęcia 
dobiegały końca, pokazywałam gest „jeszcze”. Wszyscy chcieli już 
odpocząć, a ja pokazywałam „śpiewać”. Zawsze wiedziałam, że nie-
bawem wrócimy do mojego ulubionego śpiewania.

Często uczestniczyliśmy w przeglądach piosenek, kolęd i innych 
muzycznych aktywnościach. Podczas wyjazdów ośmielałam się 
i zdarzało mi się inicjować kontakt z nieznaną osobą, która siedzia-
ła obok mnie. Pokazywałam gest „dobrze” – „ok” i od razu robiło 
się wszystkim przyjemnie. Nasze występy poprzedzało wiele prób, 
które uwielbiałam. Uczyłam się nowych gestów Makaton i gestów 
naturalnych, często wykorzystywałam je w codziennych aktywno-
ściach. Najbardziej jednak lubię wyjazdy na przeglądy muzyczne. 
Wyjeżdżaliśmy często, odnosiliśmy sukcesy. Teraz wyjeżdżamy 
mniej – wiadomo, pandemia. Nie tracę nadziei, że to wkrótce się 
zmieni.

Przyszedł taki czas, że chętniej uczestniczyłam w zajęciach logo-
pedycznych. Zrozumiałam, że pani logopedka nauczy mnie jeszcze 
lepiej komunikować się z otoczeniem – nie tylko z rówieśnikami 
i dorosłymi osobami w Ośrodku, ale również z moimi domowni-
kami. Moja mama uczestniczyła nawet w szkoleniach związanych 
z komunikacją. Myślę, że po to, żebyśmy mogły sobie w domu przy 
herbatce i ciastku po prostu „pogadać”.

Pani logopedka dużo ze mną pracuje: masuje moją buzię, uczy 
mnie samogłosek, ćwiczy ze mną gryzienie oraz samodzielne jedze-
nie i picie. Ćwiczeniami wydłuża mój oddech. To wszystko pomaga, 
bo wypowiadam coraz więcej sylab i poznaję coraz więcej słów – 
gestów Makaton. Mój słownik wzbogacił się o słowa „mama”, „tata” 
i te, które sama wymyśliłam, a które określają przedmioty i osoby 
znajdujące się wokół mnie, na przykład „Kika” i „Laka” to są imiona 
moich pań.

Wciąż rozwijam umiejętności komunikacyjne, uczę się nowych 
symboli PCS. Biorę udział w czytaniu uczestniczącym, czyli we 
wspólnym czytaniu. Pani zrobiła dla nas wiele książek, w których 
tekst został „napisany” symbolami PCS i ciekawie zilustrowany. 
Pani czyta tekst, a ja patrzę na obrazki, słucham uważnie i dokła-
dam ostatni brakujący wyraz – symbol PCS. Często wracamy do 
tych samych książek, bo za każdym razem odkrywam coś nowego. 

Przyszedł czas na zmianę grupy. Z przedszkolaka stałam się 
uczniem. W nowej sali widzę w różnych miejscach symbole PCS 
– znane mi i nowe. Zaskoczył mnie kalendarz dnia, który wyglą-
da inaczej niż kalendarz w mojej poprzedniej sali. W tamtym były 
symbole przestrzenno-dotykowe, w tym są symbole PCS. Kalen-
darz porządkuje mój dzień. Wiem, co nastąpi po czym i jakich 
spodziewać się zajęć. Na tablicy obecności pojawiły się symbole 

„wczoraj”, „dziś”, „jutro” oraz dni tygodnia. Uczę się określania cza-
su. Mogę powiedzieć, że coś było „wczoraj”, a „jutro” czeka mnie 
niespodzianka. Wszędzie tam, gdzie przebywałam, pojawiały się 
nowe symbole: w gabinetach specjalistów, na korytarzu, w toalecie 
(instrukcja korzystania z toalety i umywalki), w sali SI, nawet w bu-
sie, którym dojeżdżałam do Ośrodka. Pani opiekunka pokazywała 
nam symbole PCS, które przypominały wszystkim o bezpiecznym 
zachowaniu się w busie. To był nasz kodeks dobrych i bezpiecznych 
zachowań. Podobny kodeks mieliśmy również w naszej sali. 

Otoczona symbolami PCS i mową rozwijałam swój słownik. 
Pewnego dnia pani przyniosła tablet. Ucieszyliśmy się wszyscy, 
ponieważ myśleliśmy, że będziemy oglądać bajki. Stało się inaczej. 
Zaczęliśmy naukę wykorzystywania tabletu do komunikacji. Miał 
on wgraną aplikację „Mówik”, służącą do porozumiewania się. 
W aplikacji były znane mi już symbole. Po kliknięciu na symbol sły-
szałam jego wymowę. Zachęciło mnie to do budowania zdań: „Chcę 
iść do toalety”, „Chcę lalkę” itp. Z tabletem pracowałam również w 
gabinecie logopedycznym. Ze względu na moją niepełnosprawność 
trudność sprawiało mi precyzyjne klikanie w ikonę. Czasem de-
nerwowałam się, że ikona nie reaguje na mój ruch. Nie przepadam 
za pracą z „Mówikiem”, choć używam go na zajęciach wstępnych, 
określając dni tygodnia i pogodę. A także na indywidualnej rewa-
lidacji, na przykład podczas kolorowania lub układania klocków 
– bardzo lubię słuchać nazw kolorów. Częściej jednak korzystam 
z książki komunikacyjnej, a najczęściej z gestów Makaton, bo one 
są zawsze w moim zasięgu.

Tak wygląda moja przygoda z AAC. Nie kończy się, bo mam 
czternaście lat. Moje AAC będzie ze mną cały czas, a ja i tak tworzę 
nowe słowa, łatwe do wypowiedzenia. Ostatnio dużo przebywałam 
w szpitalu. Pojawiło się słowo „wuwulija”. Jak myślicie, co ono zna-
czy? Nie wiecie? Moja pani też nie wiedziała, ale nagrała telefonem 
filmik, jak wypowiadam to słowo, i wysłała go mojej mamie. Dowie-
działa się, że „wuwulija” oznacza: karetkę, szpital, światła ambulan-
su. Wpadlibyście na to? A moja mama wpadła!

Codziennie wzbogacam swój słownik, jestem coraz odważniej-
sza w komunikowaniu się. Kto wie, może jeszcze w kwestii komu-
nikacji spotka mnie coś ciekawego i będę mogła jeszcze lepiej być 
słyszalna w społeczeństwie? Cieszę się, że mam narzędzia do poro-
zumiewania się, że mogę zabierać głos w rozmowie. Mogę wyrazić 
swoją aprobatę lub swoje niezadowolenie. Umiem powiedzieć, co 
mnie cieszy i co smuci. Otacza mnie coraz więcej osób zaintereso-
wanych mną, moją książką i gestami, które pokazuję. Fakt, że nie 
mówię werbalnie, nie oznacza przecież, że nie mam nic do powie-
dzenia. Mam ogromną potrzebę komunikowania się z otoczeniem. 
Czy to trudne? Od początku przezwyciężałam różne przeszkody, nie 
chciałabym wycofywać się ze swojego środowiska. Wręcz przeciw-
nie: chciałam i chcę być w nim na tyle, na ile pozwalają mi moje 
możliwości i umiejętności. Codziennie pokonuję różne bariery. 
Uczenie się mojego systemu komunikacji to duże wyzwanie dla 
mnie, moich bliskich i innych osób przebywających ze mną na co 
dzień.

Myślę, że kiedyś przyjdzie taki czas, gdy włożymy swoje najład-
niejsze sukienki, zrobimy makijaż, pomalujemy paznokcie i przy 
pysznej herbatce porozmawiamy o wszystkim i o niczym. Ot tak, 
po prostu. 

Pozdrawiam Was wszystkich, 
Nikola

8
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NIEZALEŻNE ŻYCIE

Paulina Piotrowska
asystentka osobista osób z niepełnosprawnością,  
nauczycielka w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych PSONI Koło w Gdańsku

Asystencja osobista  
– relacja jeden na jeden

Kim jest Asystent Osobisty  
Osoby z Niepełnosprawnością? 

Przed tym pytaniem i wieloma innymi stanęłam kilkanaście lat 
temu jako wolontariuszka na turnusie rehabilitacyjno-wypoczyn-
kowym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Wiedzia-
łam, że relacja jest podstawą, od której należy wyjść. Towarzysząc 
uczestnikom turnusu, osobom z niepełnosprawnościami, w co-
dziennych czynnościach, często tych najbardziej intymnych, zda-
łam sobie sprawę, że ja jestem tu dla nich. Jako wolontariuszka 
mogłam doświadczać niezależnego życia tych osób podczas wakacji 
spędzanych bez rodziców. 

Na turnusie spotkałam osoby z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności. Satysfakcję sprawiało mi szukanie sposobów, by osoby 
te mogły podejmować decyzje pomimo na przykład braku mowy 
werbalnej, głębokiej wielorakiej niepełnosprawności albo niepełno-
sprawności ruchowej. By doświadczały niezależności. Odczuwałam 
radość, widząc tworzące się przyjaźnie, których częścią się stałam. 

To był początek mojej przygody – przygody życia. 
Mocno ukierunkowała mnie ona zawodowo i prywatnie. Dziś 

wiem, że asystencja osobista niewątpliwie daje możliwość osobie 
z niepełnosprawnością bycia niezależnym i pełnoprawnym człon-
kiem społeczeństwa. Dla wielu osób z niepełnosprawnością wspar-
cie asystenta osobistego jest warunkiem prowadzenia aktywnego 
życia.

Pracując w szkole, rozpoczęłam dodatkową pracę w projektach 
dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Nie ma systemowych 
rozwiązań dotyczących usługi asystencji oraz wytchnienia, więc 
trzeba pisać wnioski na projekty, które finansują daną usługę. Na 
początku poznałam zakres świadczonych przeze mnie usług doty-
czących wsparcia na przykład w czynnościach samoobsługowych, 
utrzymaniu higieny osobistej, podejmowaniu aktywności życiowej 
i komunikowaniu się z otoczeniem. Niby nic trudnego, ale jak mogą 
wyglądać relacje z asystentem? Nauczyłam się otwarcie artykuło-
wać swoje potrzeby i dokładnie uzgadniać wszystkie aspekty postę-
powania, współpracy i towarzyszenia. 

Zrozumiałam, że asystencja osobista to relacja jeden na jeden 
i że to nie ja wybieram, z kim będę współpracować. To osoba z nie-
pełnosprawnością wybiera mnie i szkoli, a także nadzoruje moją 
pracę. Oczywiście na miarę swoich możliwości. 

Usługa jest kontrolowana  
przez osoby z niepełnosprawnościami. 

To one mają możliwość decydowania o rodzaju i charakterze do-
starczanych usług. Mogą zdecydować kiedy, gdzie, jak, przez kogo 
i w jaki sposób te usługi będą wykonywane. 

Jest oczywiste, że każdy człowiek ma prawo żyć godnie, decy-
dować o sobie, podejmować wybory dotyczące swoich spraw. Jako 
asystent mam możliwość wpływania na uniezależnienie się osób 
z niepełnosprawnościami od rodziny. 8
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Mogę być świadkiem podążania piękną drogą do wolno-
ści, niezależności – po prostu drogą do godnego życia. Naj-
istotniejszym aspektem pracy asystenta jest udzielenie ta-
kiego wsparcia, aby osoba z niepełnosprawnością mogła być 
w pełni aktywna w tych obszarach, na których najbardziej jej zależy.  

Asystent podąża ramię w ramię z osobą z niepełnosprawno-
ścią w drodze do niezależnego życia, a ona doświadcza tyle 
autonomii, ile jest to w jej przypadku możliwe. 

Co usługa asystencka daje osobie z niepełnosprawnością? 
Opiszę to na przykładzie Oli. 
Korzystanie z usługi asystenckiej oznacza dla Oli początek nie-

zależnego, dorosłego życia. Dokonuje ona wyborów poza rodziną, 
doświadcza interakcji z inną osobą. Pomiędzy nią a asystentami po-
wstała więź, która wywołuje na jej twarzy uśmiech, daje jej wspar-
cie emocjonalne. Od asystenta Ola otrzymuje wsparcie w wykony-
waniu czynności zaleconych przez lekarza, na przykład regularnym 
przyjmowaniu leków. Asystent towarzyszy Oli podczas przemiesz-
czania się poza miejscem zamieszkania, zwiedzania muzeum, 
wizyty w ulubionej kawiarni. Relacja z asystentem jest oparta na 
wzajemnym szacunku, co umożliwiła Oli uzyskanie niezależności 
i maksymalnej kontroli nad własnym życiem. Jej rodzice zauwa-
żyli, że stała się pogodniejsza, bardziej śmiała, rozśpiewana, a co 
najważniejsze, ma swój intymny świat poza relacjami rodzinnymi. 
Rodziców usługa asystencka zwolniła z obowiązku wspierania Oli 
w każdej czynności dnia codziennego. Ich relacja z córką wkroczyła 
w nowy etap.

Jeszcze jeden przykład - Jakub. 
Dziewięć lat temu na turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym 

rozpoczęłam pracę jako asystent osobisty Jakuba. W ciągu roku 
szkolnego asystowałam mu w jego domu rodzinnym podczas week-
endów. W tym czasie jego rodzice spędzali czas we dwoje. Przez 
pierwsze trzy lata naszej znajomości uczyłam się porozumiewać 
z Jakubem, który potwierdza i zaprzecza ruchami głowy. W swoim 
słowniku czynnym ma gest „Kuba chce”. Cały czas uważnie obser-
wowałam jego reakcje w różnych sytuacjach, reakcje na dźwięki 
i obrazy, na spotykanych ludzi. Stopniowo poznawałam jego zain-
teresowania. 

Z upływem czasu Jakub i ja coraz częściej spotykaliśmy się 
z moimi znajomymi i moją rodziną. Jeździliśmy na wycieczki, od-
wiedzaliśmy kawiarnie, restauracje i basen. W pewnym momen-
cie przestałam postrzegać go jako osobę z niepełnosprawnością. 
Wiedziałam już doskonale, że ma on swoje sympatie i antypatie, 
powody do radości i smutku, różne dziwactwa – dokładnie tak jak 
ja. Nauczyłam się wspierać go podczas wszystkich czynności samo-
obsługowych oraz w komunikacji z innymi osobami. Nauczyłam 
go nowych gestów ułatwiających mu funkcjonowanie w społeczeń-
stwie i rozumienie różnych sytuacji. Co ważne, nauczyłam innych 
komunikować się z Jakubem. Podczas spotkań towarzyskich byłam 
tłumaczem pośredniczącym między Jakubem a znajomymi. 

Nasza relacja zaczęła przeradzać się w przyjaźń. Przyjaźń, która 
spowodowała, że Jakub stał się dla mnie członkiem rodziny. 

Cieszy mnie wykonywana praca. 
Każdego dnia doświadczam tego, że usługa asystencka pozwa-

la osobom z niepełnosprawnością odzyskać godność, ich rodzinom 
daje wolność, a asystentom – przyjaźń. n

8
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Zagadkowe strony
czyli krzyżówka i ćwiczenia do rozwiązywania

KONKURS   1. Proszę rozwiązać krzyżówkę. 
   2. Odgadnięte hasło z krzyżówki proszę zapisać na kartce. 
   3. Kartkę proszę włożyć do koperty i wysłać na adres:
    Zagadkowy Redaktor Piotr Sochalski  
    Warsztat Terapii Zajęciowej Zarządu Głównego PSONI   
    ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa

Jedna z osób, które przyślą poprawnie odgadnięte hasło, otrzyma nagrodę!

autor: Silar /commons.wikimedia.org

1. Odgadnij hasła i wpisz do krzyżówki.

1. Znajduje się w toalecie.

2.  Miejsce produkowania różnych  
przedmiotów.

3.  Niepewność i myślenie, że coś  
nieprzyjemnego się wydarzy.

4.  Tureckie danie.  
Mięso odcinane od rożna  
i jedzone z surówką.

5. Może być morska lub uliczna.

6. Miasto w Polsce.

7. Kolorowy ptak na łąkach i polach.

8. Miejsce ochrony zwierząt lub roślin.

9. Rozwiesza ją pająk między gałęziami drzew.

10. Chwila, gdy na niebie pojawia się słońce.

11. Przyprawa do ciast i słodkich deserów.

12. Na nim gra się w tenisa.

13. Broń szermierza i rycerza.

14.  Miejsce handlu, często  
przy placu lub przy ulicy.

15. Składa się z mąki, jajek i drożdży.

16. Cienkie, słone ciasteczko.
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Jak nazywa się ten ptak?

Jak nazywa się ptasie dziecko?

W czym ptaki składają jajka?

2.  Odpowiedz na pytania.
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Jakie owoce rozpoznajesz?

Jakie owoce lubisz jeść?

Co to znaczy zdrowo jeść?

Co jest na zdjęciu?

Co przewozi statek?

Do czego przypływa statek?

Co to za zamek?

W jakim mieście jest Wawel?

Jak się nazywa stolica Polski?
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Asia i Romek są z Hajnówki. Mieszkają w dużym, drewnianym domu.
Dom otoczony jest drzewami owocowymi. Razem z Asią i Romkiem w domu 
mieszkają rodzice, dziadkowie, pies Rumcajs i kot Anatol.
W czwartek w domu zdarzyło się coś niespodziewanego. Kot Anatol zniknął. 
Wszyscy szukali Anatola. Dziadek i babcia sprawdzali na strychu.
Mama i tata szukali w piwnicy. Rumcajs biegał na dworze i szukał między 
drzewami owocowymi. Asia i Romek w pokojach zaglądali pod meble.
Nagle wszyscy usłyszeli głośne szczekanie Rumcajsa. Wtedy mama, tata, babcia, 
dziadek, Asia i Romek wybiegli na dwór. Zobaczyli Rumcajsa pod wysoką lipą. 
Na gałęzi lipy, wysoko nad ziemią siedział kot Anatol. Nie umiał zejść.

Pytania:
1. Jak się nazywa miasto, w którym mieszkają Asia i Romek?
2. Co otacza dom Asi i Romka?
3. Jak nazywa się kot, a jak pies?
4. Co niespodziewanego wydarzyło się w domu?
5. Gdzie kota Anatola szukali babcia z dziadkiem?
6. Gdzie kota Anatola szukali mama z tatą?
7. Kto odnalazł kota Anatola?
8. Co przydarzyło się kotu Anatolowi?

3. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

4.  Znajdź 7 różnic między obrazkami. 

autor: Turbojet /commons.wikimedia.org

     Rozwiązanie do krzyżówki:   1. Sedes  2. Fabryka  3. Obawa  4. Kebab  5. Latarnia  6. Tarnów  7. Bażant  8. Rezerwat  
9. Pajęczyna  10. Świt  11. Cynamon  12. Kort  13. Szabla  14. Jarmark  15. Ciasto  16. Krakers.
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a)  łyżwy    rower     sanki     narty

b)  arbuz    gruszka     cytryna     ser

c)  obrus    łyżka     widelec     nóż

d)  jeleń    niedźwiedź    wrona     lis

e)  grad     słońce     deszcz     śnieg

f)  wycieranie    wyciskanie     mycie     mop

6.  Przeczytaj 4 kolejne wyrazy.  
Skreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

Zagadkowy Redaktor:  Piotr Sochalski
Warsztat Terapii Zajęciowej Zarządu Głównego PSONI w Warszawie

5. Policz i zapisz liczbę.

Ile jest kaczek?

Ile jest razem cukierków pomarańczowych i zielonych?

Jaka liczba powstanie po dodaniu 3 ostatnich cyfr z tablicy rejestracyjnej?
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NASZYM GŁOSEM

Zawrót głowy z zimą i pandemią
Tomasz Czuchrowski

Z tą zimą i z tą pandemią można dostać 
zawrotu głowy – w tę i w tamtą. Raz sypie 
śnieg i jest mróz, a zaraz potem pada 
deszcz. To samo z pandemią. Już mówili 
tylko o noszeniu maseczek, a potem 
znowu, że jest bardzo źle. I zamykają mi 
teatr. 
Przyjechałem do Grażyny. Mieliśmy iść 
do siedziby Mazowsza w Otrębusach na 
spektakl „Betlejem polskie”. Już kiedyś 
widziałem ten spektakl. Tam są piękne 
stroje. A tu masz. Zamknięte. Nic z tego.
Pokarmiliśmy trochę kaczki nad naszą 
rzeczką i postanowiliśmy zobaczyć, jak 
żyją kaczki na Stawach Walczewskiego. 

No i niespodzianka. Postawiono tam nad 
wodą przy mostku podajniki ziarenek dla 
kaczek. Wrzucasz złotówkę, przekręcasz 
kółko i wysypuje się karma dla kaczek. 
Ot i cała filozofia. Kaczek przypłynęło 
całe mnóstwo. Chciały się pożywić.  
Mieliśmy niezłą zabawę. Szkoda, że był 
taki duży wiatr i musieliśmy uciekać. 

Po drodze zobaczyliśmy jeszcze nowy 
totem. Totem jest wysoki na 9 metrów 
20 centymetrów. Pisali o nim nawet  
w naszej gazecie, która nazywa się  
„Bogoria”. Ta gazeta zajmuje się  
sprawami mojej miejscowości, czyli  
Grodziska Mazowieckiego. 

Ten totem to 
pień drzewa 
cały rzeźbiony. 
Na górze  
wyrzeźbiono 
głowę orła  
i uniesione 
skrzydła orła. 
Tak jakby orzeł 
chciał odfrunąć  
i lecieć do nieba. 
Obok totemu 
stoi jeszcze  
jedna mała  
rzeźba.  

Dużo ludzi przychodzi oglądać te dwie 
rzeźby. Myśmy nawet zrobili zdjęcia. 

Wracaliśmy do domu i już tak nie  
narzekałem. Tylko na duży wiatr.  
A z wiatrem też miałem przygodę.  
Kwiaty w donicach na tarasie Grażyna 
owinęła folią bąbelkową, żeby nie  
zmarzły. No i wiatr w nocy rozwinął tę 
folię. Dlatego fruwała po podwórku.  
Poszliśmy ją złapać. n



16 SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH nr 1 (79) MARZEC 2022

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Wojna w Ukrainie

24 lutego 2022 roku rosyjskie wojska  
zaatakowały Ukrainę.  
W Ukrainie zaczęła się wojna.  
Ukraina to państwo blisko Polski.  
Mamy wspólną granicę.

Do Ukrainy wjechały rosyjskie czołgi.  
Rosyjskie samoloty zrzucają bomby. 
Niszczą ukraińskie domy, szkoły i szpitale.  
Zginęło już wiele osób. Wiele jest rannych. 

W Ukrainie mieszka wiele osób  
z niepełnosprawnością. Wielu z nich  
mieszka w domach pomocy społecznej.  
Są w niebezpieczeństwie. 

W wielu miastach brakuje prądu i wody.  
Ukraińcy potrzebują jedzenia, leków  
i środków higienicznych.  
Na przykład pieluch dla dzieci.  

Kiedy rosyjskie wojsko zrzuca bomby  
ludzie muszą kryć się w schronach.  
Schron to pomieszczenie z grubym sufitem  
i grubymi murami. Chroni przed bombami.  
W schronach często jest zimno.  
Ludzie potrzebują koców i śpiworów.
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Dużo osób ucieka przed wojną z Ukrainy  
do Polski. Są wśród nich dzieci.  
Są osoby z niepełnosprawnościami.  
Niektórzy do Polski szli wiele godzin. 
Inni jechali pociągiem przez kilka dni.  
Są bardzo zmęczeni i załamani.

Niektórzy stracili domy i wszystko co mieli. 
Musimy i chcemy im pomagać.  

Koła naszego Stowarzyszenia w całej Polsce  
pomagają Ukraińcom: 
–  dowożą z granicy do innych miast w Polsce
–  przygotowują posiłki dla Ukraińców 
–  zapraszają dzieci i młodzież na zajęcia  

w placówkach 
–  organizują mieszkania dla rodzin  

z osobami z niepełnosprawnością
–  Koło w Gdańsku prowadzi infolinię  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych.

Jeśli chcesz pomóc, ale nie wiesz jak  
wejdź na stronę 
https://pomagamukrainie.gov.pl/
Dowiesz się gdzie możesz przynieść  
jedzenie lub inne rzeczy dla ludzi z Ukrainy.  
Albo jak zostać wolontariuszem.

Jeśli chcesz wpłacić pieniądze na pomoc,  
nasze Stowarzyszenie założyło w banku  
konto o nazwie Pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Numer konta 
04 1240 5992 1111 0000 4774 4970
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Opracowała:  Karolina Makowiecka

https://pomagamukrainie.gov.pl/
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PROJEKTY PSONI

Karolina Makowiecka
Specjalistka w Biurze Zarządu Głównego PSONI

Wspólnie pokonujemy różne bariery
Od kwietnia 2021 do końca marca 2022 Biuro Zarządu Głównego 

PSONI realizowało trzy zadania zlecone przez Państwowy Fun-
dusz Rehabi litacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 
nr 1/2020 „Pokonamy bariery”. Są to projekty, które realizowane 
od lat, na stałe wpisały się w działalność Stowarzyszenia, angażują 
w nie wiele Kół PSONI, rodziców, terapeutów i same osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Tysiące tych osób jest czytelnika-
mi wydawanych publikacji, ponad 500 osób w tym roku aktywnie 
uczestniczyło w działaniach oferowanych przez Centra DZWONI, 
setki kolejnych osób skorzystało ze wsparcia specjalistów Ogólno-
polskiego Centrum Porad.

„Wiedza dla włą czenia”
W projekcie wydawniczym ukazało się sześć nowych publikacji 

z serii „Biblioteka self-adwokata”, poprawione wydania trzech in-
nych publikacji w tekście łatwym do czytania oraz podręcznik dla 
terapeutów, a także nowa pozycja dla szerokiego otoczenia osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. A przede wszystkim ukazały 
się cztery numery kwartalnika „Społeczeństwo dla Wszystkich”.

Czytelnicy znajdą w nich wiele interesujących artykułów doty-
czących pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
różnych aspektów życia tych osób, na przykład edukacji i rehabi-
litacji, a także dotyczących ich rodziców, rodzin oraz specjalistów 
pracujących z nimi na co dzień. W tym okresie często pojawiały się 
artykuły dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w czasie pandemii koronawirusa. 

W numerze grudniowym został poruszony bardzo ważny, ale nie-
mal nieistniejący w debacie publicznej temat rodzinnej opieki za-
stępczej nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną żyjących 
poza swoimi biologicznymi rodzinami. W tym samym numerze 
pojawiły się artykuły prezentujące zwyczaje i potrawy świąteczne 
czterech regionów Polski, w których działają Koła terenowe PSONI. 

W „Społeczeństwie dla Wszystkich” znaleźć można także artyku-
ły napisane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
opracowane przez specjalistów artykuły w formacie tekstu łatwego 
do czytania i zrozumienia. To wyjątkowy element, wyróżniający 
„Społeczeństwo dla Wszystkich” na tle innych czasopism doty-
czących niepełnosprawności. Między innymi w ten sposób PSONI 
realizuje postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób z niepeł-
nosprawnościami w zakresie prawa do dostępu do informacji. 

Od kilku lat niezmienną popularnością wśród czytelników, 
zwłaszcza tych z niepełnosprawnością intelektualną, cieszy się stała 
rubryka autorstwa Zagadkowego Redaktora, zawierająca krzyżów-
ki, zagadki i łamigłówki.

Sześć nowych tytułów „Biblioteki self-adwokata” to:
 –  „Moja droga do zatrudnienia 

wspomaganego”  
Publikacja w przystępny sposób opisuje,  
na czym polega zatrudnienie wspoma-
gane. Czytelnik z niepełnosprawnością 
dowie się, jakiego wsparcia może oczeki-
wać, jeśli wybierze ten sposób podjęcia 
pracy, kim jest trener pracy i jakie są 
jego zadania. 

 –  „Moje samodzielne poruszanie  
się po mieście”  
Publikacja zawiera wskazówki, jak 
korzystać z komunikacji miejskiej. 
Czytelnik dowie się z niej, jak czytać 
rozkłady jazdy, jakie są rodzaje biletów, 
gdzie i w jaki sposób można je kupić.

 –  „Moje sposoby na odpowiedni 
wygląd”  
W broszurze znajdują się wskazówki 
dotyczące tego, jak zadbać o swój wize-
runek, żeby zrobić na rozmówcy dobre 
wrażenie. Czytelnik znajdzie przykłady 
dbania o swój wygląd odpowiednio do 
wielu sytuacji życiowych.

 –  „Moje pomysły na wyjątkowe 
spędzanie czasu”  
W publikacji czytelnik znajdzie opisy 
różnych instytucji kultury. Broszura 
może stać się inspiracją do aktywnego 
i umożliwiającego rozwój spędzania 
czasu wolnego.

 –  „Moja wiedza o mężczyznach”  
i „Moja wiedza o kobietach”  
Te broszury poruszają kwestie związane 
z seksualnością kobiet i mężczyzn.  
Czytelnik dowie się, jakie zmiany zacho-
dzą podczas dojrzewania w ciele kobiet  
i mężczyzn. Przeczyta też, jak dbać  
o zdrowie miejsc intymnych. Dowie się, 
jakie są niebezpieczeństwa związane 
z seksualnością i gdzie należy szukać 
pomocy, jeżeli takie niebezpieczeństwa 
się pojawią.

Przy przygotowywaniu dwóch ostatnich broszur autorkę wspie-
rał rozpoczynający współpracę z redakcją grafik – Karol Dziewulski. 
Mamy nadzieję, że nowe rysunki spodobają się czytelnikom.

W pierwszym okresie realizacji projektu przygotowano również 
drugie, poprawione wydania kompletu publikacji, które do tej pory 
istniały wyłącznie w formie elektronicznej, do pobrania ze strony 
internetowej (PDF). Są to: „BYOD jako metoda edukacyjna 
dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną. Podręcznik dla nauczycieli i terapeutów” oraz pozycja 
opracowana w tekście łatwym „Używam mojego urządzenia. 
Broszura dla self-adwokatów”. 
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PROJEKTY PSONI

Publikacje te dotyczą wykorzystywania aplikacji mobilnych, 
z których osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą korzy-
stać w codziennym życiu, także w pracy. Podręcznik dla nauczycieli 
i terapeutów zawiera wskazówki, w jaki sposób metodą BYOD 
(Bring Your Own Device) uczyć osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną korzystania z tych aplikacji. 

Obie publikacje opra-
cowała wspólnie mię-
dzynarodowa grupa eks-
pertów zaangażowanych 
w projekt „BYOD” reali-
zowany w ramach progra-
mu Erasmus Plus. Oprócz 
przedstawicieli PSONI, 
pełniącego rolę lidera pro-
jektu, uczestniczyły w nim 
organizacje: ActivUm z Północnej Macedonii,  
Fundació Espurna z Hiszpanii, MARGARITA VTC z Grecji oraz 
Harran University – uczelnia z Turcji. 

Dodatkowo opublikowano dwa drugie, poprawione, wydania 
broszur pod tytułem „Moje zachowanie ” oraz „Moje sposoby na 
konflikty”, których nakład został wyczerpany.

Ostatnią publikacją, skierowaną do organizacji i instytucji 
wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny, 
jest monografia naukowa pod tytułem „Standaryzacja usług spo-
łecznych w organizacji pozarządowej”.

Zarówno dotychczasowych wiernych czytelników, jak i nowych 
zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą wydawniczą PSONI. 
Wszystkie publikacje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie 
www.psoni.org.pl, w zakładce „publikacje”. 

„Centrum DZWONI IV”
Pierwszy rok realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawo-

dowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
– Centrum DZWONI IV” dobiega końca. Działania związane ze 
wsparciem w poszukiwaniu i utrzymywaniu zatrudnienia przez 
osoby z niepełnosprawnością były realizowane zgodnie z metodolo-
gią zatrudnienia wspomaganego przez interdyscyplinarne zespoły 
z sześciu Centrów DZWONI – w Bytomiu, Jarosławiu, Gdańsku, 
Ostródzie, Warszawie i Zgierzu. 

Wsparciem w projekcie objęto 525 osób z niepełnosprawno-
ściami, w tym 310 osób, które weszły do projektu ze statusem osoby 
zatrudnionej przy wsparciu trenera pracy i deklarowały potrzebę 
dalszej współpracy z Centrum DZWONI przy utrzymaniu obecnego 

„Ku samodzielności i niezależności” 
31 marca 2022 roku zakończy się I rok wieloletniego projektu 

pod nazwą „Ku samodzielności i niezależności”. W jego ramach 
prowadzano kompleksową rehabilitację dzieci z niepełnosprawno-
ściami w formie grupowych treningów umiejętności społecznych 
i indywidualnych treningów umiejętności w Ośrodku Wczesnej 
Interwencji Zarządu Głównego PSONI oraz w Ośrodku Rehabili-
tacyjno−Edukacyjno−Wychowawczym Koła PSONI w Wyszkowie. 

Ze wsparcia korzystało w ciągu roku 145 beneficjentów, dzieci 
będących pacjentami warszawskiego OWI i wychowankami wy-
szkowskiego OREW. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się prowadzone przez spe-
cjalistów z Biura Zarządu Głównego PSONI poradnictwo prawne, 
psychologiczno−pedagogiczne i społeczno−obywatelskie dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i osób z ich otoczenia w Ogól-
nopolskim Centrum Porad. Łącznie udzielono około 2200 porad. n

stanowiska pracy. Natomiast 215 osób zgłosiło się do projektu jako 
osoby nieaktywne zawodowo, chcące skorzystać z usługi trenera 
pracy przy wyborze, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia. Spośród 
uczestników tej drugiej grupy do końca lutego 2022 roku zatrud-
nienie podjęło 100 osób. Wśród 310 osób, które współpracowały 
z trenerami pracy przy utrzymaniu zatrudnienia, cel ten udało się 
zrealizować 292 z nich. Osoby, którym jeszcze nie udało się podjąć 
pracy lub znaleźć nowego miejsca zatrudnienia, będą mogły próbo-
wać swoich sił przez kolejny rok, jeżeli otrzymają pozytywną opinię 
kwalifikującą na kolejny okres. 

W podsumowaniu warto zwrócić uwagę, że w 2021 roku Cen-
trum DZWONI obchodziło 15-lecie swojej działalności. 2021 to 
także drugi rok, kiedy działania z obszaru aktywizacji zawodowej 
odbywają się w cieniu pandemii COVID-19. Obchody jubileuszu 
działalności dostosowano do standardów bezpieczeństwa, dlatego 
odbyły się one w internecie. Świętowanie miało miejsce na Facebo-
oku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną ZG. W październiku i listopadzie ubiegłego roku 
można było na bieżąco śledzić posty zamieszczane z okazji okrągłej 
rocznicy. Publikowane posty przybliżały fanom PSONI ZG nie tylko 
specyfikę działania Centrum DZWONI, ale również sylwetki osób, 
które od lat korzystają z usług trenera pracy i mogą się pochwalić 
swoją ciekawą historią i swoimi sukcesami.

Przed pracownikami i klientami Centrum DZWONI kolejny rok 
projektowy. Jak zawsze pełne energii „DZWONKI” kończą ewalu-
ację pierwszego okresu i z optymizmem planują działania na pierw-
sze tygodnie wiosny.

Odznaczenia PSONI 2021
Medal „FIDELITER ET CONSTANTER” („WIERNIE i WYTRWALE”)
Na wniosek Koła w Głogowie:

1.  Roman Królak 
2.  Bogusława Stawarz 
3.  Michał Bożko  
4.  Sylwia Stępień 
5.  Anna Wójcik 

Na wniosek Koła w Wolbromiu:
1.  Agata Kornhauser-Duda 
2.  Urszula Marcinkowska 
3.  Aneta Rzepka
4.  Gabriela Sorodnik 
5.  Ewa Kałwa 

Dyplom Honorowy wraz z Kulą Doskonałości

Na wniosek Koła w Wolbromiu:

Urząd Gminy Klucze   
reprezentowany przez  
Pana Wójta Norberta Bienia

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom  
reprezentowany przez   
Pana Burmistrza Adama Zielnika
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MOBBING

Co nie jest mobbingiem w pracy

W Twojej pracy mogą pojawić się trudne sytuacje.  
Wtedy czujesz się źle. Jest Ci smutno i przykro. 
Ale to nie musi być mobbing. 

Nie są mobbingiem takie sytuacje: 

l Stres w pracy
Sytuacja stresująca może powodować strach,  
zdenerwowanie, smutek, lub złość. 
Takie sytuacje pojawiają się też w pracy.  
Na przykład kiedy masz dużo pracy do zrobienia  
a mało czasu.  
Twój szef lub kolega mówi Ci wtedy pospiesz się!  
Nie jest to mobbing.

l Konflikt w pracy
Możesz czasem pokłóci się z kimś w pracy.  
Ale później pogodzicie się.  
Nie jest to mobbing. 

l Dyscyplinowanie pracownika
Twój szef może zwrócić Ci uwagę kiedy:

— często się spóźniasz
— często robisz sobie przerwy
— wychodzisz szybciej z pracy
— nie słuchasz poleceń
— nie przebierasz się w strój roboczy
— zostawiasz bałagan na stanowisku pracy.

Od redakcji:
Każda pracująca osoba może spotkać się z negatywnymi zjawiskami występującymi w środowisku pracy, na przykład 
z mobbingiem. W dwóch ostatnich numerach „Społeczeństwa dla Wszystkich” zamieściliśmy część pierwszą i drugą 
informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia o tym zjawisku, w celu  przygotowania się na nie, gdy wystąpi 
i uniknięcia. Poniżej część trzecia i już ostatnia.
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Takie sytuacje oznaczają że źle wykonujesz  
swoje obowiązki.  
Nie przestrzegasz zasad w pracy.
Szef ma prawo dyscyplinować pracownika.  
Nie jest to mobbing.

l Nagana lub upomnienie w pracy 
Nagana lub upomnienie to kara za złe  
zachowanie w pracy. Na przykład za:
— niewykonywanie obowiązków
— picie alkoholu
— zniszczenie sprzętu
— kradzież.
Twój szef może dać Ci naganę lub upomnienie  
za takie zachowanie. Nie jest to mobbing. 

l Zwolnienie z pracy
Twój szef może zwolnić Cię z pracy  
z różnych powodów.  
Te powody są opisane w Kodeksie Pracy.  
Nie jest to mobbing. 

Kodeks pracy to ważny dokument prawny. 
Są w nim zapisane prawa i obowiązki pracownika  
i pracodawcy.

Pamiętaj!

Nie wszystkie trudne sytuacje w pracy są mobbingiem.  
Czasami Ty sam za nie odpowiadasz.
Musisz odróżniać mobbing od dyscyplinowania  
pracownika.

Opracowanie:   Katarzyna Kluz, Justyna Ziętek, Katarzyna Buryło  
Centrum DZWONI i Koło PSONI w Jarosławiu

Ilustracje:       Elżbieta Grądziel
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Urszula Mikielska
pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej  
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 w Warszawie

Drzewko Szczęścia
Szczęście jest jak echo, które odzywa się, kiedy dajemy samych siebie.

                Phil Bosmans

Potrzeba tworzenia 
Każde dziecko ma wewnętrzną potrzebę tworzenia. Wystarczy 

odpowiednio ją pobudzić i stworzyć warunki, które pozwolą tę 
potrzebę realizować. Pozwolą dzieciom na radosną twórczość. 
W odniesieniu do dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelek-
tualną terapia przez sztukę dotyczy głównie dostarczania bodźców 
polisensorycznych, kształtowania poczucia sprawstwa, uspraw-
niania umiejętności kontroli ruchów z zakresu dużej i małej mo-
toryki oraz wydłużania czasu koncentrowania uwagi. Uczestnicy 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych pod moim kierunkiem często 
przygotowywali konkursowe prace plastyczne. Jedna z takich prac 
dostarczyła nam wyjątkowych powodów do dumy i uczyniła nas 
szczęśliwymi. 

1   Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno- 
-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 w Warszawie przy ulicy Bełskiej 5.  
Pozostałe placówki to: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12, Szkoła  
Podstawowa nr 251, świetlica, internat, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 7.

W pojęciu szczęścia zawiera się zarazem tak wiele i tak niewiele. 
Czym bowiem jest szczęście? I co je wyraża? To stan umysłu, duszy 
czy dobrostan psychofizyczny? Może trzeba nauczyć się bycia szczę-
śliwym? A może decyzję o byciu szczęśliwym trzeba podejmować 
samodzielnie każdego dnia? To coś, co musimy odnaleźć w sobie, 
czy coś, co dają nam inni? Jedni już je znaleźli, inni wciąż go szuka-
ją. Wszyscy chcieliby być szczęśliwi. Ale jeśli zapytamy różne osoby, 
czym według nich jest szczęście, każda udzieli innej odpowiedzi. 
I co niezwykle ważne, każda odpowiedź będzie poprawna…

Chwile szczęścia i radości przeżyli wychowankowie Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego nr 1 w Warszawie1 dzięki wyjątko-
wemu drzewku, które było wspólnym dziełem ich rąk. 

Terapia przez sztukę
Przez kilkanaście lat swojej pracy zawodowej wykonywałam 

wspólnie z wychowankami – osobami z wielorakimi niepełno-
sprawnościami – różnego rodzaju prace plastyczne. Terapia przez 
sztukę jest niezwykle pomocna w kreowaniu bodźców wywołują-
cych określone wrażenia sensoryczne, powodujące rozwój funkcjo-
nowania wychowanków. Jednak głównym zadaniem terapii przez 
sztukę jest optymalizowanie stanów emocjonalnych uczestników 
zajęć, poprawa ich świadomości ciała oraz wzmocnienie poczucia 
sprawstwa. W naszej historii Drzewka Szczęścia nie bez znaczenia 
jest fakt, że nie tylko przyniosła ona korzyści terapeutyczne, lecz 
także wpłynęła na socjalizację wychowanków, która nierzadko 
w naszym społeczeństwie bywa ograniczona i utrudniona. 
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Rzeźba – pomnik dla Warszawy 
Wychowankowie mojego Ośrodka wzięli udział w Warszawskim 

Konkursie Plastycznym, którego temat brzmiał: „Rzeźba – pomnik 
dla Warszawy” ogłoszonym w roku szkolnym 2019/2020. Zainspi-
rowani tym tematem przygotowali na zajęciach zespołowych rzeźbę 
i nazwali ją Drzewkiem Szczęścia. 

Praca została w całości wykonana z materiałów pochodzących 
z recyklingu oraz materiałów naturalnych. Projekt rzeźby przedsta-
wiał drzewo pokryte plastikowymi guzikami i był ukłonem w stronę 
działań ekologicznych oraz ochrony środowiska. Miał skłonić do 
refleksji nad wpływem człowieka na środowisko naturalne. Przede 
wszystkim jednak był pretekstem do zespołowej kreacji. 

Prace nad powstaniem rzeźby przebiegały w cyklu pięciu spo-
tkań. Na tych spotkaniach chłopcy poznawali temat zajęć oraz 
pracowali nad powstaniem rzeźby konkursowej. Przed przystąpie-
niem do udziału w konkursie wspólnie gromadziliśmy materiały 
recyklingowe, których często używamy w czasie zajęć. Są to między 
innymi wytłoczki po jajkach, rolki po ręcznikach papierowych, kar-
tony po chusteczkach higienicznych oraz opakowania po produk-
tach używanych w każdym gospodarstwie domowym. 

Dzięki wykorzystywaniu takich materiałów wychowankowie 
w prosty sposób mogą doświadczać, jak różnorodne są tworzywa, 
które służą człowiekowi w życiu codziennym. Przedmioty zwykle 
dostępne w domowej kuchni i łazience nabierają nowego kształtu 
i są niezwykle atrakcyjnym surowcem dla dziecięcych twórców. 

Chłopcy z zainteresowaniem dotykali na przykład kolorowych guzi-
ków, przesypywali je i mieszali. Budziły one ich ciekawość barwami, 
teksturą, a nawet dźwiękiem wydawanym podczas przesypywania 
i mieszania. (Guziki przez długi czas zbierałyśmy z moją mamą; nas 
także zadziwiały swoją różnorodnością). Wykorzystali czarno-białe 
i kolorowe gazety, które ugniatali, rozrywali i przyklejali, by po-
wstała kora drzewa. Z moją pomocą zrobili klej z mąki i wody. Przy 
okazji poznali właściwości obu tych surowców.  

Takie twórcze aktywności dawały chłopcom możliwość czerpa-
nia radości z kontaktu z bodźcami sensorycznymi i ze swobodnej 
zabawy. Sprawiały również, że mogli lepiej poczuć swoje ciało, sku-
teczniej się nim posługiwać. Widzieli także efekt swojej pracy, który 
finalnie przyniósł im sukces. 

Chłopcy podczas robienia drzewka korzystali z wszystkich zmy-
słów, manipulowali wybranymi przedmiotami oraz materiałami ła-
two przekształcalnymi (klej, rolki papierowe) i twardszymi (guziki, 
drut). Jako terapeutka widziałam, że stopniowo usprawniają pracę 
rąk i dłoni, potrafią dłużej koncentrować uwagę. 

Wreszcie ogłoszono wyniki. Ku naszej wielkiej radości okazało 
się, że przyznano nam nagrodę specjalną!

 Goście
W Zespole Placówek odbyła się uroczystość wręczenia nagrody 

specjalnej wyróżnionym wychowankom. Do Ośrodka przyjechały: 
Karolina Malczyk, Wicedyrektor Warszawskiego Centrum Inno-
wacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Katarzyna Jasińska, 
Metodyk Edukacji Plastycznej, oraz Beata Zuziak, Konsultant w za-
kresie Edukacji Kulturalnej. Na to spotkanie przygotowano zajęcia 
pokazowe z zakresu stymulacji wielozmysłowej „Zimowe zagadki”. 
Obserwowali je zaproszeni goście oraz wychowankowie zespołów 
rewalidacyjno-wychowawczych ORW nr 1. Po występie wręczono 
dyplomy i nagrody rzeczowe autorom Drzewka Szczęścia. 

Później pracę tę zaprezentowano podczas uroczystości rozdania 
nagród i wyróżnień w kinie Atlantic oraz na wystawie w Warszaw-
skim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Szczęście jest jak echo
Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że udział w konkursie 

plastycznym przyniósł wychowankom wiele korzyści. Najważniej-
sze z nich wymieniłam w tym tekście. Terapia przez sztukę ma 
mnóstwo zalet, nie wszystkie jej rezultaty dadzą się nawet nazwać 
i opisać. Twórczych zabaw jest nieskończenie wiele. Ważne jest, by 
ich rodzaj dostosować do możliwości wychowanków tak, by dawały 
im jak najwięcej radości, czyniły ich szczęśliwymi. Wspaniale, jeżeli 
dzięki tym zabawom mogą odnieść sukces – jak stało się w naszym 
przypadku. Wtedy radość i poczucie szczęścia stają się jeszcze większe. 

Mam nadzieję, że przywołane tu przeze mnie wspomnienia do-
tyczące udziału w konkursie zainspirują czytelników i zachęcą ich do 
różnego rodzaju twórczości. My, dzięki naszemu dziełu, daliśmy innym 
jakąś część siebie. Dajemy ją także teraz – za sprawą tego artykułu. n
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Koronkarstwo, chociaż nie było tak bardzo rozpowszechnione 
jak haft, jest ważnym elementem rzemiosła ludowego. Do Polski 
koronki i sztuka ich tworzenia trafiły dzięki królowej Bonie, któ-
ra z Włoch sprowadziła mistrzów w tej dziedzinie. Aby dokładnie 
przedstawić historię tego wyjątkowego rzemiosła, trzeba by było 
opisywać ją oddzielnie dla każdego państwa. Dlatego skupię się na 
koronkarstwie tego regionu, w którym działa nasz Warsztat Terapii 
Zajęciowej. 

Warsztat został powołany przez PSONI Koło w Szczawnicy 
w grudniu 2004 roku. Ma siedzibę w centrum tej pięknej miej-
scowości uzdrowiskowej. Obecnie uczęszcza do niego trzydziestu 
uczestników z czterech gmin powiatów nowotarskiego i nowosą-
deckiego. Uczestnicy to przeważnie mieszkańcy wsi, są dowożeni 
na zajęcia transportem stowarzyszenia oraz wynajętym transpor-
tem. Bez tego większość z uczestników nie miałaby możliwości ko-
rzystania z WTZ-u. Transport publiczny po prostu nie dociera do 
ich wiosek. 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest jedną z czterech placówek pro-
wadzonych przez PSONI Koło w Szczawnicy. W jego programie na 
różne sposoby kultywujemy tradycje regionalne. Ma on własny ze-
spół regionalny „Pienińskie Perły” utworzony kilka lat temu. Zespół 
swoimi występami uświetnia różne imprezy kulturalne krajowe 
i zagraniczne. Większość strojów ludowych uszyto i wyhaftowano 
w naszej pracowni haftu i szycia. Placówka organizuje spotkania 
z artystami ludowymi, którzy przekazują swoją wiedzę i prezentują 
swoje metody pracy związane z rzeźbą, malowaniem na szkle, ha-
ftem, garncarstwem, muzyką, tańcem, koronkarstwem. Wiedzę po-
zyskujemy także w Muzeum Pienińskim, które często odwiedzamy. 
Tam dostajemy informacje na temat zwyczajów, tradycji i wierzeń 
ludowych.

W naszej placówce organizujemy warsztaty tkackie, wikliniar-
skie oraz kulinarne. Te ostatnie zwykle łączą się z degustacją re-
gionalnych potraw. Każde z tych rzemiosł jest fascynujące na swój 
sposób i zasługuje na osobny artykuł. Tym razem skupię się na tym 
zapowiedzianym w tytule. 

Koronkarstwo zawsze fascynowało twórców ludowych. Wyko-
nywaniem koronek zajmowały się przeważnie kobiety. Umiejęt-
ność tę przekazywały ustnie z pokolenia na pokolenie. W kulturze 
ludowej koronki stanowiły element odświętnego stroju. Dzielono 
je ze względu na sposób wykonania. Na terenach Pienin, Podhala, 
Sądecczyzny, skąd pochodzą uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej „PERŁA”, koronki najczęściej wykonywano metodą klockową 
(obecnie rzadziej używaną) lub szydełkiem. Materiałem są nici lnia-
ne lub bawełniane; ich grubość zależy od przeznaczenia wyrobu. 

Szydełkowanie to sztuka stosunkowo łatwa, gdyż wszystkie 
podstawowe oczka robi się w ten sam sposób. Istnieje jednak wiele 
splotów, które dają niezliczone możliwości zestawień. Szydełkiem 
wykonuje się między innymi elementy ubrania i przedmioty codzien-
nego użytku: czapki, rękawice, szale, kapcie, opaski na uszy, kami-
zelki, kołnierze, narzuty. Bardziej ozdobne są na przykład bieżniki, 
wstawki do bielizny pościelowej, serwety, oraz różne niewielkich 
rozmiarów dekoracje okolicznościowe lub świąteczne. 

Coraz bardziej nowoczesne maszyny w przemyśle włókienni-
czym i tekstylnym powoli wypierały koronkarstwo. Przestało być 
ono zawodem, stało się rodzajem hobby. Na szczęście nie zanikło 
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Wiesława Sajdak-Tokarczyk
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „PERŁA”  
PSONI Koło w Szczawnicy

„Perłowe” koronki ze Szczawnicy

W Warsztacie Terapii Zajęciowej  
w Szczawnicy uczestniczki robią  
szydełkowe koronki.  
Warsztat ma nazwę Perła.  
Dlatego napisaliśmy że to są  
perłowe koronki. 

Żeby zrobić koronkę, trzeba mieć  
szydełko i nici. Trzeba też mieć  
trochę cierpliwości. 
Szydełkiem robi się z nici oczka. 
Oczka muszą być odpowiednio  
splecione. Według wzorów. 
I wtedy powstają różne rzeczy.  
Na przykład serwetki, ozdoby  
świąteczne, kołnierzyki. 

Panie Anna Babiak i Anna Wojdyło 
potrafią już robić różne piękne  
rzeczy. Zobacz obok. 

A może Ty też spróbujesz? Poszukaj  
wśród znajomych kogoś, kto nauczy 
Cię robić koronki szydełkiem.

całkiem. Mimo że kojarzy się z latami młodości naszych babć i ma-
tek, nadal ma zwolenników. Cieszy fakt, że dziewczęta nadal chcą 
uczyć się tej sztuki. Pozwala to mieć nadzieję, że misterne koronki 
jeszcze długo będą cieszyć oczy licznych użytkowników.

Aby kultywować tradycję ludową, nasz WTZ umożliwia w swoich 
pracowniach wykonywanie prac szydełkowych tradycyjną metodą. 
Zajęcia prowadzone są przez kadrę znającą ten fach. Uczestniczki 
zajęć najczęściej tworzą małe serwetki oraz drobne ozdoby: kwiat-
ki, listki, aniołki, a na Wielkanoc kurczaki i oplatane wydmuszki. 
Każda z tych prac jest niepowtarzalna pomimo przygotowanych 
schematów i wzorów. Podobnie ich twórczynie – każda z nich rów-
nież jest wyjątkowa. Ta forma terapii sprawia uczestniczkom przy-
jemność, pozwala na większe skupienie uwagi na wykonywanej 
pracy, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową i pamięć, poprawia 
motorykę małą. A przy tym przyczynia się do przetrwania tradycji 
szydełkowania. Zwieńczeniem wysiłku jest sukces w postaci ukoń-
czonej pracy, co daje radość wykonawczyni koronki. Natomiast 
sama koronka sprawia radość temu, kto zostaje jej właścicielem. n
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Uchodźcy z Ukrainy 
w Kołach PSONI

w Bytomiu, Iławie, Zgierzu  
i Tomaszowie Lubelskim
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