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agata ryBarczyk, ewa Łaszczyńska – Maćkowiak

Niepełnosprawność intelektualna  
w stopniu lekkim

 

Sprawność umysłowa dziecka zależy w znacznej mierze od uwarunkowań 
biologicznych, zmienia się jednak wraz z wiekiem pod wpływem otoczenia sty-
mulującego dziecięcy rozwój. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 
bywa zazwyczaj nie rozpoznawana u dziecka aż do wieku przedszkolnego, a nawet 
momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. Kiedy jest ono w wieku ponie-
mowlęcym, jedynie w przypadku występowania znacznego opóźnienia w rozwoju 
ruchowym lub znacznego opóźnienia w rozwoju mowy, można podejrzewać wy-
stępowanie u dziecka niepełnosprawności intelektualnej. W pozostałych przypad-
kach ten rodzaj niepełnosprawności diagnozowany jest w okresie przedszkolnym, 
a lekki jej stopień zazwyczaj w wieku szkolnym. W toku nabywania przez dziecko 
podstawowych kompetencji, potrzebnych mu do opanowania technik szkolnych, 
ujawniają się jego trudności w zakresie koncentracji uwagi, trudności w zakresie 
czytania, pisania, a także niedojrzałość emocjonalna czy zaburzenia zachowania. 
Tworzą one obraz kliniczny niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. 
Dzieci, napotykające trudności w procesie uczenia się, pomimo udzielonego im 
wsparcia ze strony pedagoga, są kierowane do poradni psychologiczno-pedago-
gicznych w celu poddania ich procedurze diagnostyczno-orzekającej. 

 

Pytania o diagnozę
 

Mama Piotra, lat 10
Zetknęłam się z tym problemem, gdy pedagog ze szkoły syna skierował go na 

badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mój syn nie potrafił nauczyć 
się tego, co jego rówieśnicy i otrzymywał coraz niższe oceny. Wiele razy byłam 
wzywana do szkoły, by dowiedzieć się, że syn mało pracuje w domu i nie jest 
przygotowany do lekcji. Na zajęciach jest rozkojarzony i nie nawiązuje bliskich 
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kontaktów z kolegami. Funkcjonuje gorzej od rówieśników, zachowuje się w spo-
sób niedojrzały. Jak to możliwe? Przecież czuwam, by odrabiał lekcje, a starsza 
siostra pomaga mu w tym codziennie i relacjonuje, że wszystko ma zrobione. 

Wynik badań dziecka w poradni był dla całej rodziny zaskoczeniem – nie-
pełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim i zalecenie przeniesienia do szkoły 
specjalnej. Na początku mama nie chciała przyjąć do wiadomości, że jej dziecko 
jest niepełnosprawne umysłowo. W jej oczach nie różniło się niczym od rówieśni-
ków. Starając się zaprzeczyć diagnozie, coraz więcej czasu spędzała na wspólnym 
odrabianiu lekcji. Niestety stawiała swojemu dziecku zbyt wysokie wymagania, 
oczekując od syna szybkich efektów pracy. Tabliczka mnożenia, sprawne czyta-
nie, zasady ortografii stały się najważniejsze w domu. Rodzice byli niezadowoleni 
z niewystarczających postępów, a chłopiec przemęczony. Nowego materiału do 
opanowania wciąż przybywało. Coraz trudniej było dziecku skoncentrować się, 
zapamiętać coś i zrozumieć. Szybko też Piotr zapominał wyuczone wcześniej par-
tie materiału.

 Z praktyki pedagoga specjalnego wynika, że nie jest możliwe nadrobienie 
przez dziecko zaległości, jeśli pracuje się z nim bez uwzględnienia jego rzeczywi-
stych możliwości i potrzeb, pragnąc by jak najszybciej osiągnęło ono dobre oceny. 
Jeśli dziecko potrafi nauczyć się tego, czego chce rodzic, przy wielkim wysiłku 
z obu stron, efekt może być chwilowy. Prawdziwe problemy dziecka ujawnią się 
w każdym następnym momencie jego edukacji. Przeciąganie w czasie takiej sytu-
acji nie jest dobre dla ogólnego rozwoju dziecka. 

Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej poparte jest wielostron-
nym badaniem i fachową opinią. Zawiera wskazówki do dalszej pracy w konkret-
nej placówce, która powinna zadbać o optymalny rozwój wychowanka z niepełno-
sprawnością intelektualną. 

Jak poradzić sobie z diagnozą o niepełnosprawności 
intelektualnej dziecka i towarzyszącym jej  
poczuciem winy?
 

Po kolejnych rozmowach z wychowawcą i pedagogiem szkolnym rodzice Pio-
tra podjęli decyzję o przeniesieniu go do szkoły specjalnej. Bali się tej zmiany, 
ale jeszcze bardziej reakcji swojego otoczenia – rodziny, znajomych, sąsiadów. 
Uważali, że posiadanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim to wstyd, porażka i kara. Długo walczyli z poczuciem beznadziejności 
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własnego życia i brakiem rodzicielskiej satysfakcji. Ojciec Piotra tłumił negatyw-
ne emocje w sobie. Mama miała poczucie winy, że to przez nią syn jest niepełno-
sprawny intelektualnie, bo kiedy była w ciąży, to ciężko chorowała.

Kiedy rodzice otrzymują złą wiadomość, której się nie spodziewali, natural-
ne jest, że przeżywają rodzinny dramat. Doszukują się przyczyn, obwiniają siebie, 
partnera, przeżywają stany depresyjne. Nie musi tak być, jednak większość ro-
dziców przechodzi przez koszmar wątpliwości, próbując na swój sposób poradzić 
sobie z diagnozą o niepełnosprawności dziecka:
l zaprzeczenie diagnozie: współistnieje z żalem, daje jednak rodzicom czas na 

odnalezienie wewnętrznych sił do zmierzenia się z problemem, na który nie 
byli przygotowani; 

l niepokój – jest wewnętrznym źródłem potrzeby działania, skłania do zmierze-
nia się ze swoimi obawami, zmiany postaw, priorytetów, wartości;

l strach – jest wynikiem poczucia straty, związanej z pożegnaniem wyobrażeń 
o swoim dziecku. Rodzice boją się tego, czy zdołają zaakceptować fakt niepeł-
nosprawności dziecka i poradzić sobie z zaspokajaniem jego potrzeb (odczu-
wają strach związany z brakiem poczucia kompetencji rodzicielskich);

l poczucie winy – rodzice przypisują ją samym sobie, swojemu postępowaniu 
i grzechom. Czują się winni za posiadanie dziecka z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Poczucie winy może, wbrew pozorom, pomóc w zmaganiach ze sobą, 
bo skłania rodziców do przyjęcia odpowiedzialności za dziecko takie, jakim 
ono jest. Jest to sytuacja lepsza od rodzicielskiego poczucia rezygnacji;
– depresja – to narastający żal, następujący po wstrząsie jakim jest orzeczenie 

o lekkim stopniu niepełnosprawności intelektualnej dziecka. Rodzic zadaje sobie 
pytania: czy jest zaradny? czy może pomóc własnemu dziecku? Ogarnia go po-
czucie bezradności. Nie znajduje źródeł satysfakcji w obcowaniu z dzieckiem, nie 
potrafi wyobrazić sobie jego przyszłości. Jednak przejście przez depresję pozwala 
rodzicom podejść do realizacji nowych wyzwań i stworzyć wizję siebie, jako kom-
petentnego, dobrego, wartościowego i silnego człowieka, niezależnie od posiada-
nia potomka z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Gdzie poszukiwać pomocy dla siebie i dziecka?
 
Rodzicom przeżywającym opisane wyżej stany emocjonalne towarzyszy po-

czucie osamotnienia. Doświadczają oni braku zrozumienia ze strony najbliższego 
otoczenia. Zazwyczaj nie wiedzą, gdzie mogą poszukiwać wsparcia. Tymczasem 
istnieje wiele placówek i instytucji powołanych do pomocy rodzicom. Już w porad-
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ni psychologiczno–pedagogicznej można porozmawiać ze specjalistami badający-
mi dziecko, dowiedzieć się więcej niż to, co napisano w orzeczeniu. Bezpośredni 
kontakt zawsze wnosi nowe informacje. Można zadać pytania, wyrazić wątpliwo-
ści, obawy czy lęki. Jednym z zadań pedagogów i psychologów jest udzielanie wy-
czerpujących informacji na temat dziecka, doradzenie rodzicom i czynienie tego 
zawsze z myślą o dobru dziecka.

Istnieją również stowarzyszenia świeckie i katolickie, których celem statu-
towym jest pomoc rodzicom. Warto poznać bliżej, na czym polega oferowana 
przez nie pomoc oraz poznać innych rodziców, borykających się z podobnymi 
problemami.

 

Jaką szkołę należy wybrać dla dziecka  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? 

Zanim rodzice zdecydują o dalszej edukacji dziecka, powinni zapoznać się 
z ofertą edukacyjną najbliższej szkoły specjalnej lub integracyjnej. Dyrektorzy 
są otwarci i chętnie prezentują bazę materialną szkoły, programy edukacyjne, te-
rapeutyczne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze i rewalidacyjne. Często 
organizują tzw. dni lub lekcje otwarte dla rodziców i dzieci, gdzie można bliżej 
zapoznać się z placówką. Można również podpatrzeć jak dzieci pracują, jakie pa-
nują między nimi relacje, jakie podejście mają nauczyciele i co równie ważne, jakie 
osiągnięcia ma szkoła w poszczególnych dziedzinach. Źródłem wiedzy o pracy 
szkół specjalnych może być również Internet. Warto zajrzeć do niego, gdyż jest 
tam sporo stron szkół specjalnych i stowarzyszeń rodziców dzieci niepełnospraw-
nością intelektualną.

Warto podjąć wszelkie zabiegi, które w konsekwencji pozwolą rodzicom od-
czuć, że nie są osamotnieni. Wbrew pozorom ludzi chętnych do współpracy nie 
brakuje, trzeba jednak szukać i głośno prosić o wsparcie.

Rodzicom Piotra udało się „pogrzebać” frustrację. Wygrała potrzeba działania 
dla dobra własnego i dziecka z niepełnosprawnością intelektualną zagubionego 
i smutnego. Teraz są przekonani, że ich decyzja o przeniesieniu syna do szkoły 
specjalnej była trafna. Dziecko odżyło. Nabrało większej pewności siebie. Wie, że 
też może odnosić swoje małe i duże dziecięce sukcesy. Każda czwórka czy piątka 
to wielka radość. Zniknęły prawie wszystkie wcześniejsze dolegliwości psychoso-
matyczne. Nadal wspólnie z siostrą i rodzicami odrabia lekcje, ale nie jest to już 
przysłowiowa „orka na ugorze”. Szkolny materiał do opanowania jest prostszy. 

Jak twierdzą rodzice Piotrusia, najbardziej pomogli im nauczyciele ze szkoły 
specjalnej. Cierpliwie tłumaczyli, co należy zmienić w domu, w sposobie wy-
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chowywania dziecka, w zakresie stawianych mu wymagań. Podpowiadali, jak 
pracować z dzieckiem w domu, jakie zajęcia są dla niego rozwijające. Obecnie 
Piotr nadrabia zaległości na zajęciach rewalidacyjnych..Nauczyciele w w szkole 
specjalnej pracują trochę innymi metodami, niż nauczyciele szkół masowych. 
Przede wszystkim stosują zasadę indywidualizacji, akceptacji i pomocy dziecku. 
Proces kształcenia i proces rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie są 
ze sobą ściśle powiązane. Kształcenie ma rozbudzać, rozwijać i utrwalać choćby 
najmniejsze zdolności, które posiada dziecko, by poprzez współdziałanie z in-
nymi ludźmi uczyło się rozumieć świat. Działania rewalidacyjne mają zaś na 
celu rozwój i aktywizowanie kompetencji intelektualnych i osobowościowych 
ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno– wy-
chowawczym, realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotowanie do 
dorosłego życia. Rewalidacja zatem to dążenie do przywrócenia dziecku z nie-
pełnosprawnością intelektualną możliwości uczestniczenia w życiu społecz-
nym, kulturalnym, przygotowania do pracy. Na zajęciach rewalidacyjnych, tak 
jak na wszystkich pozostałych prowadzonych w szkole specjalnej, obowiązują 
następujące zasady: 
l akceptacji dziecka, uwzględniając jego poczucie bezpieczeństwa i godności;
l pomocy dziecku, uwzględniając przystosowanie warsztatu pracy, form i me-

tod, by dziecko mogło najpełniej korzystać z prawa do wiedzy i nabywania 
nowych kompetencji;

l indywidualizacji, uwzględniając konieczność dostosowania wymagań, me-
tod, celów kształcenia do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Należy pamiętać, że posiadanie jakiegoś niedostatku nie tworzy osobowości 

dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, a rozmiar tego niedostatku nie 
określa jego możliwości. Dzieci z niepełnosprawnością są bardzo różne – po-
wolne, szybkie, miłe, krnąbrne, pogodne, leniwe. Wszystkie one potrzebują bez-
względnej akceptacji i zrozumienia.

 
Mama Piotra chętnie przychodzi na zebrania rodziców, gdzie wychowawczy-

ni omawia bieżące postępy uczniów. Rodzice stanowią zgrany zespół – pomagają  
w imprezach szkolnych, rozmawiają ze sobą o wszelkich problemach wycho-
wawczych. Mama zyskała nawet bliską koleżankę, bo ich dzieci wyjątkowo się 
polubiły. Dobrze jest wiedzieć, że nie jest się z problemem samemu, że zawsze 
ktoś wesprze dobrym słowem.
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Jaka jest specyfika funkcjonowania dziecka  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?
 
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną osiąga większość kompetencji 

potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania, z tym że wymaga to od niego 
większych starań i czasu. Nieco później, niż większość rówieśników, opanowu-
je umiejętność mówienia, pisania, czytania, i stąd wynikają najczęściej trudności, 
jakie napotyka w szkole. Dziecko to pracuje wolniej, może mieć kłopoty z wypo-
wiadaniem się na dany temat, uboższy zasób słownictwa, niewielką zdolność do-
stosowywania się do nowych, nieznanych sytuacji, a także problemy z wyrażaniem 
swoich emocji.

Określenie niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim dotyczy stanów 
zahamowania lub niepełnego rozwoju intelektualnego jednostki. Występują one 
w okresie rozwojowym, czyli pomiędzy 0 a 18 rokiem życia. Dzieci dotknięte ta-
kim rodzajem niepełnosprawności cechuje niższa od przeciętnej ogólna sprawność 
intelektualna (iloraz inteligencji równa 70 lub mniej punktów) i niższe możliwości 
w zakresie komunikowania się, samoobsługi, umiejętności interpersonalnych, kie-
rowania własnym postępowaniem, umiejętność uczenia się, korzystania ze środ-
ków użyteczności publicznej, wypoczynku, dbałości o własne zdrowie i bezpie-
czeństwo.

Tylko pełna akceptacja niepełnosprawnego dziecka umożliwia jego rewalidację 
i uspołecznienie. Brak takiej akceptacji ze strony rodziców sprzyja wystąpieniu 
u niego zaburzeń w zakresie przystosowania społecznego. Dziecko z niepełno-
sprawnością intelektualną bywa też bardziej od innych uzależnione od rodziców, 
jeżeli prezentują względem niego postawę nadmiernie opiekuńczą.

 Mądra miłość rodzicielska w znacznej mierze decyduje o poziomie prezento-
wanych przez dziecko kompetencji a zwłaszcza o poczuciu jego własnej wartości.

 

Jaka przyszłość czeka moje dziecko po ukończeniu  
specjalnej szkoły zawodowej ?
 
Każdy rodzić pragnie, aby wejście jego dziecka w dorosłość było udane.  

Najbardziej udane wydaje się ono wtedy, gdy jest w nim miejsce na szczęście oso-
biste, sukcesy zawodowe i akceptację społeczną. Każdy rodzic zastanawia się nad 
przyszłością swojego dziecka: co będzie robić, kiedy już skończy szkołę, jaki będzie 
mogło wykonywać zawód, na czyje wsparcie będzie mogło liczyć? 
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Oczekiwania wobec systemu edukacji prowadzącego do dorosłego życia zależą  
w głównej mierze od samych rodziców, a także od poziomu niepełnosprawności 
dziecka. Dobrze jest patrzeć na dorastanie dziecka z niepełnosprawnością z na-
dzieją, wierząc w normalizację jego codziennego życia, pracy zarobkowej, miesz-
kania, pomocy ze strony instytucji państwowych.

Jednak rodzice stosunkowo często deprecjonują dojrzałość swoich dzieci. Ich 
rozterki, dotyczą takich kwestii, jak: kto wychowa potomków naszego dziecka 
z niepełnosprawnością, którzy też mogą być niepełnosprawni intelektualnie? Kto 
da pracę naszemu dziecku z niepełnosprawnością intelektualną, jeśli jego wydaj-
ność jest niska? Obawy rodziców dotyczą również autonomii życiowej dziecka. 
Poszukują odpowiedzi na pytanie: czy dziecko potrafi zadbać właściwie o swoje 
zdrowie, efektywnie gospodarować budżetem?

 Dzieciom wzrastającym wśród uprzedzeń, stereotypów i kontroli rodziców 
trudno uniezależnić się od otoczenia. Z jednej strony opiekunowie chcą ich usa-
modzielnienia, z drugiej strony nie pozwalają na to swoim zachowaniem. Są nad-
miernie opiekuńczy, organizują dziecku życie według własnego uznania, bez poro-
zumienia z nim, bez akceptacji jego potrzeb, a często również bez uwzględnienia 
dziecięcych możliwości. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną pozbawio-
ne możliwości współdecydowania o sobie, podejmowania samodzielnych decyzji 
i ponoszenia konsekwencji swoich działań, nie ma szans na bycie autonomicznym, 
dorosłym. Młodzież z niepełnosprawną intelektualną w stopniu lekkim powinna 
być przygotowana do realizacji samodzielnych planów życiowych.

 Zmiany w życiu społecznym, spowodowane przynależnością naszego kraju 
do Unii Europejskiej, pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie. Rada Europy określa Standardowe Zasady Wy-
równywania Szans Osób Niepełnosprawnych jako proces, przez który różnorod-
ne dziedziny życia społecznego i środowiska zewnętrznego stają się dostępne dla 
wszystkich osób niepełnosprawnych.

Doświadczenia pracodawców wskazują, że osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim chcą i potrafią dobrze pracować. Jednak Międzyna-
rodowa Organizacja Pracy podkreśla, że osiągnięcie sukcesu w pracy zawodowej 
wymaga:
l zdobycia samodzielności osobistej i dojrzałości społecznej, przy czym postęp 

w tych sferach następuje również już po podjęciu pracy;
l preorientacji zawodowej prowadzonej już w szkole podstawowej;
l edukacji ponadgimnazjalnej przygotowującej do pracy i to nie tylko w zakresie 

jednego zawodu;
l poradnictwa zawodowego, określającego indywidualne predyspozycje psycho-

fizyczne, zainteresowania, upodobania;
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l szkolenia rozumianego jako przygotowanie do pracy, stażu u pracodawców, 
szkolenia na stanowisku pracy;

l aktywnego pośrednictwa pracy, poszukiwania odpowiedniego stanowiska dla 
konkretnej osoby, współpracy z pracodawcą, wsparcia w początkowym okre-
sie pracy.
 

Jak znaleźć mocne strony dziecka?

Mama Maćka, lat 15
Obserwując moje dziecko, czasami wydaje mi się, że jest za powolne, za cha-

otyczne i mało cierpliwe. Raz interesuje się motoryzacją, potem muzyką, potem 
jeszcze czymś innym. I tak na dobrą sprawę samo nie wie, co chce robić. A przecież 
z czegoś będzie musiało żyć w przyszłości. Może założy swoją rodzinę i co dalej?
 
W klasach gimnazjalnych na lekcjach z wychowawcą prowadzi się zajęcia 

z preorientacji zawodowej. Często są to wycieczki do zakładów pracy, spotka-
nia i rozmowy z przedstawicielami różnych zawodów a nawet pracującymi już 
absolwentami szkoły. Pomocą służą także specjaliści z poradni psychologiczno-
pedagogicznej, którzy dysponują zestawem pytań i kwestionariuszy dotyczących 
zainteresowań i wyboru zawodu. Najważniejszą rolę do spełnienia w tym zakresie 
ma jednak sam rodzic. To on obserwuje, co dziecku sprawia przyjemność, jak spę-
dza czas wolny. Jeśli dziecko podziela zainteresowania jednego z rodziców bądź 
innych osób dla niego znaczących, to należy zachęcać je do własnych poszukiwań 
i odkryć. Może właśnie ta czynność umożliwi mu rozbudzenie jego zaintereso-
wań lub odkrycie uzdolnień, które w przyszłości wyznaczą podjęcie danej pracy 
zarobkowej. Należy bezwzględnie chwalić dziecko za ciekawość poznawczą, za 
gromadzenie nowych doświadczeń, zachęcać i nagradzać jego wysiłki w tym za-
kresie. Dzieci, które odczuwają miłość i akceptację rodziców, wierzą we własne siły 
i mają większą szansę odnieść sukces. Na świecie nie ma ludzi niezdolnych. Każdy 
ma jakieś uzdolnienia, które należy rozpoznać i rozwijać, bo być może one wiążą 
się z jego zawodową przyszłością. 

Wielką pomocą uczniom z niepełnosprawnością intelektualną może służyć do-
radca zawodowy. Od kilku lat w wielu szkołach, również specjalnych, stworzono etat 
dla osoby, która ma zapewnić młodym ludziom nie tylko poznanie możliwości zdo-
bycia zawodów oferowanych przez szkoły i wymagań, jakie stawiają one kandyda-
tom, ale także umożliwić rozwijanie własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności, 
kwalifikacji i zainteresowań w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym. Rola dorad-
cy polega na wspieraniu działalności szkoły w rozwoju zawodowym uczniów. Jest 
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ona realizowana poprzez prowadzenie grupowego i indywidualnego poradnictwa 
zawodowego, stwarzanie uczniom możliwości zapoznania się z wymaganiami za-
wodowymi i warunkami pracy, prowadzenie treningów umiejętności podejmowania 
decyzji oraz pomoc w tworzeniu wizji swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Doradca zawodowy przede wszystkim udziela młodzieży pomocy w wyborze 
zawodu oraz kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając jej możliwości psy-
chofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy i możliwości systemu 
edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami, nauczycielami, z różnymi instytucjami 
czy placówkami oświatowymi w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wy-
korzystuje wiedzę i umiejętności zawodowe, znajomość psychologicznych i peda-
gogicznych technik, diagnozę rynku pracy i techniczne środki przekazu informacji 
zawodowej.

 

Jak pomóc dziecku odnaleźć się w nowej szkole?

Matka Grzegorza, lat 17
Mój syn jest mało aktywny na zajęciach szkolnych i trudno nawiązuje nowe 

znajomości. Często boi się nowych sytuacji i nowych osób. Potrzebuje trochę czasu 
na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu i wśród nowych ludzi. Ma kłopoty  
z wyrażaniem własnego zdania. Już teraz martwię się czy Artur poradzi sobie  
w nowej szkole i co gorsze na praktykach szkolnych.
 
Nowa sytuacja jest mniej czy bardziej, ale prawie zawsze stresująca dla każdego  

z nas. A już tym bardziej dla młodego człowieka, który ma uczyć się w zupełnie 
innym systemie niż do tej pory i w sytuacji konieczności zdobywania umiejętności 
zupełnie dla niego nowych.  W szkolnym zestawie programów nauczania specjal-
nej szkoły zawodowej pojawił się nowy przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości”. 
Na lekcjach z tego przedmiotu podejmuje się wiele ciekawych problemów, waż-
nych dla młodego człowieka. Są to zagadnienia z komunikacji interpersonalnej 
– poznanie siebie, efektywne porozumiewanie się, prezentacja siebie, budowanie 
właściwych relacji między ludźmi. Uczeń poznaje mechanizmy gospodarki rynko-
wej, funkcje gospodarcze państwa, problem inflacji i bezrobocia, polityki fiskalnej 
i monetarnej państwa, dochodów z oszczędności i świadczeń, ochrony praw kon-
sumenta, wymiany gospodarczej z zagranicą, integracji europejskiej. Ma nauczyć 
się, jak aktywnie poszukiwać pracy, rozpoznawać własne możliwości zawodowe 
na lokalnym rynku pracy, nawiązywać kontakty z pracodawcą, jak zachować się 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto na lekcjach z tego przedmiotu omawia 
się również „samozatrudnienie”. Młody człowiek, a przyszły pracownik, uczy się 
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poszukiwać pomysłu na własną firmę, finansować takie przedsięwzięcia, poznaje 
szczegółowe procedury uruchamiania działalności gospodarczej, działań marke-
tingowych, planowania działalności gospodarczej (biznesplan), zarządzania i ra-
chunkowości w małym przedsiębiorstwie.

Współczesny człowiek pracy to człowiek przedsiębiorczy, który zna swoje mocne 
strony i umie je wykorzystać, a także radzi sobie ze słabymi stronami. Tego właśnie 
mają nauczyć się młodzi ludzie przed wejściem w dorosłe życie zawodowe.

 

Co będzie z moim dzieckiem w przyszłości?

Mama Kasi, lat 17
Cały czas martwię się, czy moja córka po zakończeniu szkoły zawodowej spe-

cjalnej znajdzie miejsce pracy, czy nie będzie zagrożona bezrobociem, jak wielu 
innych młodych ludzi. Martwię się czy umiejętności wyniesione z praktyk zawo-
dowych będą wystarczające dla pracodawcy?
 
Dla osób niepełnosprawnych od kilku lat funkcjonuje „Program aktywizacji za-

wodowej absolwentów niepełnosprawnych” w ramach Programu Pierwsza Praca. 
Skierowany jest on dla grupy młodzieży niepełnosprawnej, do ukończenia 25 roku 
życia, zagrożonej bezrobociem. Celem tego programu jest umożliwienie rozpoczęcia 
pracy zawodowej, czyli odbycie stażu i zdobycie zatrudnienia młodym osobom nie-
pełnosprawnym, które w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dy-
plomie lub świadectwie ukończenia szkoły albo innym dokumencie uprawniającym 
do wykonywania zawodu, nie podjęły dalszej nauki i nie uzyskały zatrudnienia. 
Program ten jest uzupełnieniem działań podejmowanych przez urzędy pracy w ra-
mach kolejnych edycji tego programu. Uczestnictwo w tym programie ma zwiększyć 
możliwości zawodowe bezrobotnych absolwentów oraz stworzyć szansę zatrudnie-
nia i zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach odbywanego stażu. Program 
ma ułatwić uczestnikom skuteczne zaprezentowanie się przyszłemu pracodawcy, co 
w konsekwencji powinno przyczynić się do stworzenia miejsca pracy dla niepełno-
sprawnego absolwenta. Ze środków PFRON może być udzielona bezrobotnemu 
absolwentowi pomoc w wysokości do 30% najniższego wynagrodzenia. Pracodawca 
może uzyskać premię z tytułu odbycia stażu przez bezrobotnego absolwenta i refun-
dację kosztów wynagrodzenia absolwenta. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie internetowej PFRON-u (www.pfron.org.pl). Kto nie ma dostępu 
do Internetu bądź ma wątpliwości związane z funkcjonowaniem programu zawsze 
może zwrócić się o pomoc i wyjaśnienia do doradcy zawodowego. Program ten ulega 
drobnym zmianom, co oznacza, że warto jest śledzić go na bieżąco. 
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 Matka Krzysztofa, lat 18
W mojej miejscowości nie ma żadnych zakładów pracy ale w odległości  30 ki-

lometrów jest kilka małych i średnich zakładów rzemieślniczych. Dobrze byłoby, 
gdyby moje dziecko mogło znaleźć tam zatrudnienie. Nie chciałabym, aby mój 
syn zmuszony został do „ wyjazdu za chlebem” daleko od domu. Tylko jak prze-
konać właścicieli tych zakładów, aby zatrudnili osobę po szkole specjalnej?
 
Wiedza niektórych właścicieli zakładów pracy w zakresie zatrudniania osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną jest jeszcze mała, ale sytuacja ta zaczyna się zmieniać.  
W naszym społeczeństwie powoli, ale systematycznie przełamuje się funkcjonują-
ce stereotypy i promuje zalety osób niepełnosprawnych jako pracowników. Warto 
zainteresować pracodawców problemem zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
bowiem przynosi to zakładowi pewne zyski i uprawnienia.

 Refundacji podlegają koszty zakupu lub wytworzenia niektórych środków 
trwałych, stanowiących wyposażenie związane z przystosowaniem stanowiska 
pracy dla osoby niepełnosprawnej, a także zakupu materiałów na adaptację po-
mieszczeń. Inne korzyści dla pracodawcy, to zwrot kosztów finansowych za ad-
aptację pomieszczeń lub nabycie urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osoby  
z niepełnosprawnością. Ponadto pracodawca może otrzymać zwrot części kosztów 
szkoleń pracowników z niepełnosprawnością, jeśli są zatrudniane zgodnie z kierun-
kiem szkolenia. Może on także zatrudnić osobę z niepełnosprawnością w ramach 
prac interwencyjnych i otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych z budżetu kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli pracodawca chciałby w swoim zakładzie zatrudniać większą liczbę osób 
z niepełnosprawnością, może starać się o uzyskanie statusu zakładu pracy chronio-
nej (po spełnieniu odpowiednich warunków). 

Często osoby niepełnosprawne intelektualnie są ostrożne w wyrażaniu swojego 
zdania i swoich pragnień. Dlatego też uczenie się uważnego słuchania tego, co 
mówią i jak mówią jest bardzo ważne dla tych, którzy chcą je wspierać w trudnych 
życiowych wyborach. Traktowanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 
z należnym szacunkiem, akceptowanie jego niezależności i słusznych decyzji po-
maga mu w rozwijaniu poczucia własnej wartości. Człowiek, który wie ile znaczy 
sam dla siebie, ma szansę stać się efektywnym i dojrzałym pracownikiem.
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