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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną –

partner projektu „Samodzielnie ( nie samemu)…”

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków 

przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku 

aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz 

ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin 



Potrzeba tworzenia gospodarstw opiekuńczych dla 

OzNI

 Szansa dla OzNI, które wielu lat przebywały w domach rodzinnych nie objęte żadną formą 

wsparcia 

 Możliwość terapii dla osób, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach jednak z uwagi na znaczną 

odległość od większych miejscowości są tego pozbawione 

 Zajęcia w niewielkich grupach dają szansę na przełamanie lęków przed kontaktami z obcymi 

ludźmi 

 Terapia w gospodarstwie opiekuńczym może być dla wielu OzNI pierwszym krokiem do 

osiągnięcia samodzielności 

 Możliwość udziału w terapii osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, które nie mogą 

uczestniczyć w innych formach wsparcia jak Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Zakłady 

Aktywizacji Zawodowej



Dorosła osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako 

uczestnik projektu „Samodzielnie 

(nie samemu)….”

„Uznając, że niepełnosprawność jest koncepcją ewoluującą i że 
jest wynikiem interakcji pomiędzy osobami z dysfunkcjami a 
barierami środowiskowymi i wynikającymi z postaw ludzkich, 

które są przeszkodą dla pełnego i skutecznego uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym na równych zasadach z 

innymi obywatelami”

(na podstawie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - w tłumaczeniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną)



Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej 

• funkcjonowaniem intelektualnym znacznie poniżej przeciętnej

• istotnym ograniczeniem niektórych osobistych umiejętności i 
sprawności w zakresie jednej lub większej liczby wymienionych 
poniżej zdolności:

✓umiejętność porozumiewania się,

✓sprawność w zakresie samoobsługi,

✓radzenie sobie z czynnościami dnia codziennego

✓sprawności interpersonalne

✓umiejętności podejmowania decyzji (kierowanie sobą)

✓dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo

✓radzenie sobie w szkole

✓organizowanie czasu wolnego

✓radzenie sobie w pracy.

Stopnie niepełnosprawności: lekki, znaczny, umiarkowany i głęboki 

Zgodnie z definicją 
Amerykańskiego 

Towarzystwa do Badań 
nad 

Niepełnosprawnością 
Intelektualną i 

Rozwojową 
niepełnosprawność 

intelektualna jest to 
stan ujawniający się 

przed 18 rokiem życia, 
charakteryzujący się:



Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej na terenie 

gospodarstwa rolnego

Poznanie dorosłej OzNI jako indywidualnej jednostki 

Cechy opiekuna warunkujące odpowiedni standard 

świadczonych usług

Wsparcie rodziny OzNI



Dorosła osoba niepełnosprawna intelektualnie jako 

indywidualna jednostka 

➢ Dorosła osoba po ukończeniu 18 r.ż. 

➢ Posiadająca  indywidualne cechy charakteru i różny temperament

➢ OzNI mają talenty, uzdolnienia 

➢ Może mieć różnego rodzaju problemy :

zdrowotne, problemy związane z różnego rodzaju uzależnieniami np. od 

alkoholu czy komputera, natury prawnej takie jak np. nieuregulowana  

sytuacja prawna nieruchomości, problemy finansowe często wynikające z 

zaciągniętych i niespłacanych kredytów, czy związane z 

doświadczaniem przemocy ze strony najbliższych)



Podmiotowe podejście do OzNI warunkiem 

koniecznym budowania właściwej relacji w terapii

„Osoba z niepełnosprawnością intelektualną może doświadczać 

swojej podmiotowości dzięki warunkom jakie stwarza jej 

otoczenie, między innymi poprzez ukazanie i wzmacnianie 

mocnych stron (zasobów), a także pomoc w walce z ograniczeniami 

(wypływającymi z samego faktu niepełnosprawności lub z barier 

tkwiących w otoczeniu) oraz wsparcie w wyrażaniu siebie.”



Samostanowienie  Indywidualność Sprawowanie kontroli    

Tożsamość    Podejmowanie decyzji         Wolność 

Samodzielność   Niezależność 

Autonomia           

Podmiotowość
Sprawczość 

Człowieczeństwo Osoba 

Godność 

Szacunek 



Cechy opiekuna
Otwartość 

Życzliwość 

Odpowiedzialność 

Pokora  

Kreatywność 

Cierpliwość 

Samodzielność 

Umiejętność pracy w zespole 

Konsekwencja w działaniu 

Umiejętność przewidywania skutków działań własnych i podopiecznych 



Zasoby które mogą być wykorzystane podczas 

terapii w gospodarstwie 

•Zwierzęta hodowlane, zwierzęta domowe 

•Ogrody warzywne, kwiatowe czy zielarskie

• Infrastruktura: budynki, lokale 

Zasoby 
gospodarstwa 

•Zainteresowania 

•Hobby i pasję 

Zasoby osobiste 
opiekuna 



Elementy związane z planowaniem terapii

w gospodarstwie rolnym

 Na podstawie przygotowanych przez specjalistę d.s.OzN kontraktów opracowanych razem z OzNI

zgodnie z ich potrzebami 

 W oparciu o walory gospodarstwa 

 Z uwzględnieniem hobby, pasji opiekunów. Możemy wprowadzić zajęcia ze stolarstwa, bukieciarstwa, 

szycia i. inne

 Z uwzględnieniem pory roku, która odgrywa bardzo ważną rolę podczas planowania terapii w 

gospodarstwie rolnym

 Celebrowanie urodzin czy innych ważnych wydarzeń

 Zajęcia indywidualne lub grupowe z zatrudnionymi specjalistami uwzględnionymi w kontraktach tj. 

psychologiem, rehabilitantem 



Przykładowy katalog usług 

• Terapia zajęciowa: trening ekonomiczny, socjoterapia, arteterapia, w zależności o umiejętności i zainteresowań gospodarza,

ergoterapia, w szczególności w oparciu o zasoby gospodarstwa opiekuńczego np. ogrodoterapia, zooterapia;

• terapia psychologiczna – indywidualna i grupowa;

• poradnictwo specjalistyczne;

• poradnictwo zdrowotne, np. dietetyka, zagadnienie związane z seksualnością osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zdrowotna, 

profilaktyka uzależnień;

• poradnictwo zawodowe;

• świadczenie usług zdrowotnych na terenie gospodarstwa opiekuńczego poprzez wskazanie gospodarstwa, jako miejsca 

przybywania osoby niepełnosprawnej i świadczenie tam usług pielęgniarskich i opiekuńczych;

• organizacja grup wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych 

i poradnictwa specjalistyczne dla tych rodzin;

• działania o charakterze integracyjnym, w tym działania integrujące odbiorców usługi ze społecznością lokalną. 



Przykładowy plan terapii w ciągu dnia

1. Przyjazd uczestników do OPI 

2. Przygotowanie śniadania 

3. Wspólny posiłek – podczas śniadania często jest czas, by jeszcze raz omówić plany na dany dzień 

4. Prace porządkowe po śniadaniu 

5. Zaplanowane zajęcia w danym dniu np. pielenie ogrodu warzywnego, 

6. W przerwie wspólna kawa 

7. Dalsze zajęcia- kontynuacja wcześniejszych lub zupełnie innych  związanych np., ze stolarstwem, szyciem 

i inne. 

8. Przygotowanie obiadu 

9. Wspólny obiad 

10 Prace porządkowe tj. sprzątanie po obiedzie, porządkowanie pomieszczeń do terapii 



Samodzielnie (nie samemu)-

model wspierania osób z niepełnosprawnością w 

powiecie tucholskim

spotkanie 16.02.2023 r. 

Dziękujemy za uwagę 
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