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Funkcjonowanie instytucji pobytu dziennego
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
po doświadczeniach pandemii
PO CO POWSTAŁ TEN PRZEWODNIK?
Doświadczenie pandemii COVID-19 udowodniło, że są sytuacje, na które nie możemy się
przygotować. Podczas kolejnych lockdownów istotne znaczenie miały kompetencje z zakresu
radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości. Przymusowa, długotrwała izolacja pozwoliła
niemal całemu społeczeństwu doświadczyć problemu, z jakim osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny mierzą się często, niezależnie od stanu epidemii. Izolacja czy wykluczenie
z życia społecznego to utrudnienie obecne w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami
na wielu etapach ich życia. Przyczyny tej sytuacji są często złożone i dotyczą stanu zdrowia,
chorób współistniejących, ale też stereotypów i uprzedzeń społecznych.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną także przed pandemią doświadczały, najczęściej z powodów zdrowotnych, długotrwałej nieobecności w placówce, a tym samym wyłączenia
z codziennych aktywności. Konieczność zamknięcia placówek z powodu pandemii zmusiła nas do
poszukiwania takich zdalnych oddziaływań i aktywności, które pozwolą zachować ciągłość kontaktu pomiędzy placówką a każdym uczestnikiem.
Tworząc ten przewodnik, czerpiemy z trudnych doświadczeń okresu pandemii, poszukując rozwiązań, z jakich instytucje pobytu dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną mogą skorzystać, planując swoją pracę zdalną. Prezentowane przez nas propozycje będą
skuteczne nie tylko w sytuacjach, gdy tak jak podczas kolejnych fali pandemii zamykane były całe
placówki. Zachęcamy, by korzystać z nich w każdej sytuacji, gdy choć jeden z uczestników nie będzie mógł przez dłuższy okres uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.
Prezentowane w publikacji rozwiązania mają ułatwić pracę pracownikom instytucji, być dla nich
inspiracją i gotowym narzędziem do szybkiego wykorzystania i wdrożenia. Nie są to rozwiązania
rewolucyjne – to zbiór kilkunastu wskazówek i gotowych narzędzi, które mogą przyczynić się do
poprawy sytuacji w określonym momencie. Ich wykorzystanie będzie zależne od poziomu funkcjonowania grupy, stylu pracy placówki czy wcześniej wypracowanych rozwiązań. Warto jednak
wypróbować ich wdrożenie – mogą okazać się cennym wsparciem.
Wszystkie załączniki w tym przewodniku to jedynie propozycje – można je dowolnie modyfikować i dostosowywać do poziomu i potrzeb grup, z którymi pracujemy.

Ten symbol oznacza załącznik.
Spis wszystkich załączników
znajdziesz na końcu publikacji.
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Pamiętaj, że prowadzenie równolegle działań stacjonarnych i zdalnych, wdrażanie nowych rozwiązań i odnalezienie się w nowej sytuacji to dla Twoich pracowników ogromne
wyzwanie. Dbaj o ich dobro i dostosuj wytyczne do potrzeb obu stron – zarówno uczestników placówki, jak i pracowników.

Jakość życia klientów instytucji – dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin – jest zależna
od kilku zmiennych wzajemnie na siebie oddziałujących
(Buntinx, Schalock, 2010):
b) Czynniki środowiskowe:

a) Czynniki dotyczące zachowań
jednostki:

• warunki środowiska dotyczące możliwości
zaspokojenia potrzeb i opieki zdrowotnej;

• poziom umiejętności i zdolności;

• zakres, w jakim jednostka ma możliwość
integrowania się ze społecznością lokalną;

• poziom przystosowania społecznego;
• poziom negatywnych zachowań.

• ilość dostępnych aktywności;
• zmienność i możliwość dokonywania
wyborów – stopień, w jakim osoba jest
traktowana jako wartościowy członek
społeczeństwa.

Część z nich zależna jest od
uwarunkowań biologicznych
i rozwojowych, jednak na wiele
mamy bezpośredni wpływ! To od
nas zależy poziom zaangażowania,
jaki włożymy w poprawę jakości
życia jednostki.
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SKUTKI IZOLACJI
Inspiracją do napisania tego przewodnika były autorskie badania zrealizowane wśród rodziców
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz analiza dostępnych opracowań naukowych i obserwacji działań w tym zakresie w naszym kraju.
W ramach badania zapytano rodziców (opiekunów prawnych) dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną o ich doświadczenia z okresu zamknięcia placówek. Analiza wyników wskazała, że jakość prowadzonego zdalnie wsparcia była w ocenie opiekunów prawnych diametralnie
różna. Wśród postulatów znalazły się m.in. regularność prowadzenia terapii, stały kontakt z terapeutą, dostosowanie planu zajęć do rytmu dnia, szkolenie z zakresu obsługi sprzętu komputerowego, zapewnienie kontaktu z rówieśnikami czy wprowadzenie modelu hybrydowego – zajęć
zdalnych oraz spotkań w realnym życiu.
Badani rodzice wskazywali również, że izolacja, której doświadczyli podczas pandemii, nie była
dla nich ani ich członków rodziny (w tym również osób z niepełnosprawnością intelektualną) zupełnie nowym zjawiskiem. Niepełnosprawność intelektualna niesie ze sobą większe ryzyko występowania wielu chorób. Powoduje to, że często doświadczają oni czasowego ograniczenia możliwości opuszczania domu lub szpitala.

Wypowiedzi rodziców

„Czasami mieliśmy kłopot
żeby zrobić zadanie, bo nie
mieliśmy wymaganych materiałów. Nie mieliśmy też pieniędzy, żeby wszystko kupić”
(Tomasz)

„Bardzo dużo czasu
poświęcam na rehabilitację
syna, inaczej syn bardzo by
się cofnął. To trudny czas”
(Ewa)

„Czasami uważałam,
że sobie nie radzę z własnym
dzieckiem. Pracował, pracował i nagle rzucał się na podłogę. Nie chciał już nic robić”
(Justyna)

„Brak rówieśników
był najgorszy. Mój syn
zamknął się w sobie”
(Paulina)
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Rzeczywistość osób z niepełnosprawnością intelektualną uległa diametralnej zmianie podczas
pandemii COVID-19. Większość instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną zmuszona była do zawieszenia pracy stacjonarnej i wprowadzenia różnorakich form oddziaływań zdalnych. Wymagało to dostosowania się do nowych realiów.
Okazało się, że brakuje rozwiązań do szybkiego wdrożenia, które w dobie takiego kryzysu
będą adekwatne do potrzeb i praw osób z niepełnosprawnościami. Zaczęły pojawiać się problemy, które nasilały się w związku z przedłużaniem się lockdownu oraz brakiem perspektyw na
szybkie uporanie się z pandemią. Zaczęto stawiać pytania dotyczące tego, jak wspierać osoby
z niepełnosprawnościami. Pytania te są aktualne nie tylko w dobie globalnej pandemii – profesjonalnie zaplanowane rozwiązania pozwolą uniknąć trudności organizacyjnych w przyszłości
w każdej sytuacji, w której cała placówka lub jej indywidualni klienci będą w sytuacji wymagającej
udzielania wsparcia w formie innej niż stacjonarna.

W połowie 2020 roku organizacja Inclusion Europe zwróciła uwagę na utrudniony dostęp
osób z niepełnosprawnością intelektualną do zdalnych form wsparcia. Wynikał on między
innymi z trudności poznawczych w zrozumieniu technologii informacyjnych oraz fizycznego braku dostępu do urządzeń takich jak telefony czy komputery – istnieje wiele osób
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, które żyją w ubóstwie lub na jego granicy
(Inclusion Europe, 2020). Pojawiły się również następujące pytania:
• W jaki sposób zorganizować wsparcie na odległość?
• Jak zapewnić równy dostęp do terapii i rehabilitacji dla wszystkich,
którzy tego potrzebują?
• Kto przejmie odpowiedzialność za zapewnienie wysokiej jakości usług?
W Polsce nie powstały do tej pory jednoznaczne wytyczne, które byłyby wskazówką dla
placówek wsparcia dziennego osób z niepełnosprawnościami. Większość inicjatyw to działania oddolne, prowadzone indywidualnie przez pracowników danej instytucji.

PAMIĘTAJ – SYTUACJA IZOLACJI
JEST TRUDNA DLA KAŻDEJ ZE STRON
RODZICE:
• przyjęcie roli specjalisty – prowadzenie regularnych zajęć w domu,
• łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad domem i dziećmi,
• obawa o regres umiejętności,
• trudności w panowaniu nad trudnymi emocjami,
• praca nad motywacją,
• obawa o życie i zdrowie swoje i swojej rodziny,
• zróżnicowany poziom kompetencji cyfrowych.

UCZESTNICY:
• trudności w zrozumieniu sytuacji izolacji,
• brak rutyny i wypracowanych schematów,
• utrudniony kontakt z kolegami i koleżankami,
• utrata regularności,
• problemy z motywacją,
• strach, lęk i obawa wynikające z nowej sytuacji,
• nasilenie trudnych zachowań,

TERAPEUCI:

• nadmierny stres,

• dostosowanie się do nowej, nieznanej
wcześniej formy pracy,

• zróżnicowana jakość terapii,
• utrata bezpośredniego kontaktu ze specjalistami.

• opracowanie własnych procedur działania,
• brak możliwości kontaktu bezpośredniego –
utrudniona komunikacja,
• włączenie do procesu terapii rodziców
lub opiekunów,
• utrata kontroli nad efektami i postępem
klienta,
• konieczność opanowania zdalnych form
kontaktu,
• zróżnicowany poziom kompetencji cyfrowych,
• brak rozwiązań systemowych.

Dla lepszego zrozumienia sytuacji klientów i opiekunów prawnych warto
dobrze poznać ich samopoczucie w okresie długotrwałej nieobecności. Do
tego celu mogą przydać się karty oceny emocji, które proponujemy (Załącznik 1, 2, 3). Możesz z nich korzystać zawsze wtedy, gdy chcesz dokonać
diagnozy aktualnej sytuacji i poszukać możliwości wsparcia. Oczywiście możesz dowolnie modyfikować narzędzie, dostosowując je do swoich potrzeb.

8

Działania prewencyjne:
jak przygotować się
do prowadzenia działań zdalnych?
Nie jesteś w stanie przewidzieć każdej kryzysowej sytuacji w Twojej placówce. Wystąpienie nagłej, przymusowej izolacji dla większości instytucji w kraju było właśnie takim zjawiskiem. Sposób funkcjonowania, którego wcześniej nikt nie przewidywał lub nie traktował jako
realnej możliwości, stał się faktem. Można jednak wdrożyć pewne rozwiązania, które sprawią,
że nagłe zmiany będą przebiegać mniej gwałtownie, a Wasza współpraca z klientami i ich rodzinami będzie bardziej efektywna. Zadbaj o te elementy już dzisiaj – nie dopiero w momencie kryzysu.
Wspólnie z placówkami w Polsce wypracowaliśmy kilka obszarów, które należy rozwijać i wzmacniać codziennie:

relacje z opiekunami prawnymi uczestników
placówki,
budowanie kompetencji cyfrowych,
tworzenie wspólnego miejsca w sieci.

1.1. Relacja pracownik – rodzina
Dlaczego jest to ważne?
Dobra współpraca na płaszczyźnie rodzina – pracownicy instytucji gwarantuje lepszą jakość
wsparcia i rozwoju dla jednostki. To dom rodzinny jest miejscem, w którym uczestnik zajęć spędza
najwięcej czasu, gdzie może rozwijać nabyte w placówce kompetencje oraz z którego przenosi się
wzorce zachowań i relacji. Dążąc do całościowej poprawy jakości życia i funkcjonowania osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, nie można pomijać istotnej roli rodziny w tym procesie. Podstawą jest jednak zrozumienie sytuacji, w której się ona znajduje.
9

Wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością to aspekt życia, który warunkuje funkcjonowanie
całej rodziny. Rodzina jest w tej sytuacji podporządkowana zjawisku niepełnosprawności i poddana
nieustannemu ocenianiu, stygmatyzowaniu oraz presji społecznej. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej to rodzina odgrywa rolę łącznika ze światem zewnętrznym, często przez całe
życie jednostki. Wiąże się to z określonymi następstwami:

NASTĘPSTWA BEZPOŚREDNIE

krótkofalowe
1. Emocjonalne obciążenie rodziny z powodu
poczucia nadmiernej odpowiedzialności;
2. Fizyczne obciążenie związane z opieką
i rehabilitacją;
3. Reorganizacja życia rodziny;
4. Rezygnacja lub ograniczenie dążeń osobistych członków rodziny, odkładanie ich na
dalszy plan;
5. Ograniczenie czasu poświęcanego na odpoczynek;
6. Zagrożenie dla zaburzenia bliskich relacji
między małżonkami, innymi dziećmi oraz
rodzeństwem.

długofalowe
1. Trudności finansowe związane ze zwiększonymi wydatkami i możliwym ograniczeniem
możliwości zarobkowych (ze względu na
stałą opiekę);
2. Poczucie wypalenia, wyczerpania możliwości i zasobów (emocjonalnych, czasowych,
finansowych);
3. Skłonność do nadmiernego korzystania
z zasobów zewnętrznych – dalszej rodziny,
znajomych, instytucji – związana z utratą
mobilizacji do działania;
4. Życie w ciągłym poczuciu lęku i strachu związanym z życiem i zdrowiem dziecka z niepełnosprawnością;
5. Doświadczanie stereotypizacji w życiu codziennym i negatywnych ocen społecznych
ze względu na niekorzystny obraz osoby
z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

NASTĘPSTWA POŚREDNIE

krótkofalowe
1. Zagrożenie przejściowego zaburzenia relacji
pomiędzy członkami rodziny;
2. Niższy niż dotychczas standard życia;
3. Unikanie lub ograniczenie kontaktów ze
światem zewnętrznym.

długofalowe
1. Zagrożenie trwałego zaburzenia relacji pomiędzy członkami rodziny;
2. Problemy z zaspokajaniem indywidualnych
potrzeb pozostałych członków rodziny, np.
dzieci;
3. Poczucie niespełnienia ze względu na zmianę
wizji życia i planów;
4. Poczucie izolacji, osamotnienia, braku wsparcia, niezrozumienia przez otoczenie.

Opracowanie własne na podstawie A. Brzezińska (2009), Ż. Stelter (2013).
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POSTAWY RODZICIELSKIE
Rodziny, z którymi współpracujemy, mogą przyjąć różne modele wychowawcze w zależności od
ich osobistych doświadczeń życiowych, możliwości adaptacyjnych, indywidualnych reakcji na stres
czy sytuacji finansowej. Wszystkie te czynniki będą bezpośrednio oddziaływać na przyjmowane
postawy rodzicielskie.
Dla lepszego zrozumienia relacji rodzinnych warto się więc im przyjrzeć. Pomoże nam to w zrozumieniu sytuacji rodzin naszych klientów oraz określeniu propozycji zmian możliwych do wdrożenia. Należy pamiętać, że okres dążenia do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną jest zwykle wydłużony i często rodzice wspierają swoich dorosłych synów i córki przez większość
ich życia.

Pięć postaw rodzicielskich
1. Postawa akceptacji – odrzucenia
a) Akceptacja – bezwarunkowa akceptacja dziecka, zapewnienie atmosfery umożliwiającej
swobodę w wymianie uczuć i myśli, szacunek, otwartość, budowanie poczucia zaufania do siebie
i do świata. Potrzeby dziecka są zauważane przez rodziców, otrzymuje ono odpowiednie wsparcie
i poczucie bezpieczeństwa. Przebywanie z dzieckiem stanowi dla rodzica radość.
b) Odrzucenie – interakcja z dzieckiem nie sprawia rodzicowi przyjemności ani satysfakcji. Dominuje obojętność, chłód, dystans emocjonalny, traktowanie instrumentalne, brak zainteresowania
sprawami dziecka.
2. Postawa nadmiernie wymagająca
Wymagane jest bezwzględne posłuszeństwo i podporządkowanie się dziecka. Rodzic nie
uwzględnia możliwości dziecka i wymaga od niego zaspokajania własnych ambicji. Próby samodzielności są karane. Często występuje nadmierna krytyka oraz niezadowolenie rodzica z rozwoju
i decyzji dziecka.
3. Postawa autonomii
Rodzic akceptuje potrzebę niezależności dziecka zwiększającą się wraz z wiekiem, umożliwia samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, szanuje poglądy dziecka i pozwala
na popełnianie błędów. Zawsze jednak jest gotowy do wsparcia, udzielenia pomocy i wskazania
możliwych rozwiązań.
4. Postawa niekonsekwentna
Stosunek do dziecka jest zmienny, zależy od nastroju rodzica, brakuje konsekwencji w opiniach,
decyzjach, zasadach i zachowaniach rodzica. Dziecku trudno jest zrozumieć zmienność emocjonalną rodzica, w związku z tym dystansuje się ono od niego. Okresy względnego spokoju i współpracy
przeplatane są nerwowością i zbyt surowymi karami.
5. Postawa nadmiernie ochraniająca
Rodzic nadmiernie ingeruje we wszelkie sprawy związane z dzieckiem, chce wiedzieć o wszystkim, co go dotyczy. Uważa, że dziecko niezależnie od wieku wymaga nieustającej opieki, ignoruje fakt dorastania, samodzielność i autonomia związane są z poczuciem lęku. Rodzic nie wierzy
w możliwości swojego dziecka i unika sytuacji, w których ma ono możliwość decydowania i wyboru.
Opracowanie własne na podstawie Plopa (2008).
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Znając poszczególne postawy rodzicielskie, łatwiej zrozumiemy postępowanie rodziców
i ich decyzje. Niezależnie od tego każdy z pracowników powinien przestrzegać w pracy
z rodziną kilku podstawowych zasad:
• ●stosować zasady etyki zawodowej;
• ●kierować się regułą dobra osób i rodzin, którym udzielamy wsparcia;
• ●szanować godność członków rodzin i ich prawo do podejmowania decyzji;
• ●przeciwdziałać dyskryminacji i stereotypizacji;
• ●dochować tajemnicy zawodowej;
• ●podnosić kwalifikacje zawodowe i zdobywać wiedzę.

1.2. Narzędzia wspomagające współpracę z rodziną
Pomocnym narzędziem w pracy z rodzicem/opiekunem prawnym jest kontrakt
(Załącznik 4). Pozwala on usystematyzować większość zasad, które wspólnie nas
obowiązują, daje poczucie bezpieczeństwa i buduje zaufanie między stronami.
Wykorzystanie kontraktu jako elementu współpracy z opiekunem pozwala na
jasne wytyczenie granic. W kontrakcie możesz również wyrazić swoje potrzeby
i oczekiwania wobec rodzica.
Pamiętaj jednak, że nie może on być zbyt obciążający i odstraszający odbiorcę – wtedy jego
działanie będzie przeciwne do zamierzeń. Ważne, żeby tworzony był z zachowaniem szacunku
i wyrozumiałością. Przygotowaliśmy dla Ciebie przykładowy kontrakt, który z powodzeniem możesz wykorzystać w swojej placówce. Można go dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb.

Zasady tworzenia kontraktu:
a. Stwórz go wspólnie z rodzicami lub opiekunami. Jeśli nie jest to możliwe – daj drugiej stronie
przestrzeń do uwzględnienia własnych uwag i propozycji.
b. Wyjaśnij jego sens i potrzebę wdrożenia – dobre zrozumienie zasad i sensu ich przestrzegania
zmniejszy ryzyko ich odrzucenia. Istotą kontraktu jest osiągnięcie wspólnego celu, którym jest jak
najwyższa jakość wsparcia dla klientów instytucji.
c. Ustal konsekwencje nieprzestrzegania umowy – oczywiście nie muszą i nie mogą być one bardzo
surowe (np. wstrzymanie kontaktu), jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że w sytuacji rażącego nieprzestrzegania wspólnie ustalonych zasad proces wsparcia może być dla obu stron mniej efektywny.
d. Zbierz podpisy wszystkich stron kontraktu – to ważny element uprawomocniający dokument.
e. Przypominaj o istnieniu kontraktu – odwołuj się do niego w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
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Celem tej części przewodnika jest prewencja. Zakładamy zatem, że istotne jest dla nas przygotowanie rozwiązań jeszcze przed pojawieniem się sytuacji kryzysowej. Nie unikniemy jej, ale możemy się do niej dobrze przygotować
i przejść ją mniej boleśnie.
Takie działanie nazywamy dobrą diagnozą. Możemy wykorzystać do tego
celu informacje, które do tej pory zebraliśmy – dokonać analizy dokumentacji
i naszych osobistych refleksji na temat dotychczasowej współpracy. Planując
współpracę w sposób zdalny, „na odległość”, dobrze jest znać zasoby rodziny
– styl spędzania przez nią czasu wolnego, otrzymywane wsparcie i kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii. My proponujemy rozwiązanie oparte
o pytania otwarte skierowane do rodziców lub opiekunów, klientów Waszej
instytucji (Załącznik 5).
Taką krótką diagnozę możecie wykonać na każdym etapie współpracy z rodzicem. Ważne, aby
wyraźnie określić jej cel i zasadność. Nie jest ona podyktowana naszą ciekawością, lecz próbą usystematyzowania rozwiązań. Wiedząc, jakie zasoby mają członkowie naszej „wspólnoty”, możemy
dostosować rozwiązania dopasowane do ich potrzeb.
Przykład: Wywiad wskazuje, że kompetencje cyfrowe rodziny są bardzo niskie, dostęp do
sprzętu jest ograniczony, ma ona niedostateczne wsparcie z zewnątrz i brakuje jej czasu wolnego. Proponowanie w tej sytuacji profesjonalnie zaprojektowanych przez nas form wsparcia,
np. codziennych spotkań na platformie ZOOM połączonych z raportowaniem postępów poprzez e-mail może nie być dobrym rozwiązaniem w pierwszej fazie współpracy.

Indywidualizacja rozwiązań stanowi
klucz do ich efektywności ‒ dobra
indywidualizacja wymaga jednak
właściwej diagnozy.

Udana współpraca z opiekunem prawnym naszego uczestnika to proces.
Wymaga on od nas korzystania z różnych metod rozwiązywania problemów
i budowania rozwiązań.
Codzienne życie w placówce jest dynamiczne, wiele się dzieje i trudno czasem
znaleźć czas na to, by wspólnie zastanowić się nad poszukiwaniem rozwiązań
pojawiających się trudności. Z pomocą mogą przyjść wtedy skuteczne i sprawdzone metody generowania pomysłów i rozwiązań (Załącznik 6). Wykorzystanie Metaplanu, Analizy SWOT czy Rankingu Diamentowego pomoże nam spojrzeć świeżym okiem na problemy, których rozwiązywanie jest często odkładane
na później lub stosowane są chwilowe rozwiązania doraźne. Opisane metody
możecie wykorzystywać przy okazji różnych sytuacji w placówce – również razem
z uczestnikami.
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1.3. Znaczenie budowania kompetencji cyfrowych
Współpraca na odległość opiera się na zdalnych formach kontaktu. Ich podstawą jest wykorzystanie nowoczesnych technologii. Warto zatem przyjrzeć się temu zagadnieniu i poszukać
rozwiązań dla Twojej instytucji.
Korzystanie z nowoczesnych technologii (w tym szczególnie Internetu) nie jest rozrywką czy
wygodą, lecz warunkiem niezbędnym do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Są one uzupełnieniem życia osobistego, społecznego i zawodowego. Ma to ogromny wpływ na jakość życia
osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Wśród zalet korzystania z sieci
można wymienić:

Ograniczenie poczucia
osamotnienia
(możliwość utrzymywania relacji z bliższymi
i dalszymi znajomymi).

Możliwość podnoszenia kwalifikacji
i umiejętności.

Szansa na zbudowanie
sieci kontaktów poprzez
uczestnictwo w wirtualnych wspólnotach – przełamanie poczucia izolacji,
dzielenie się
doświadczeniami.

Pozytywne manifestowanie się w świecie – nagłaśnianie, zamieszczanie
i kontrolowanie treści
związanych z życiem osób
z niepełnosprawnościami.

Dostęp do informacji
związanych z niepełnosprawnością, rozwiązań,
instytucji, organizacji.
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Dostęp do dóbr
kultury
i rozrywki.

Możliwość obserwowania działań organizacji i aktywnego
włączania się w nie.

Pandemia COVID-19 wymusiła wykorzystywanie Internetu w codziennym funkcjonowaniu, np.
jako narzędzia do nauki lub pracy. Wiele aktywności zostało przeniesionych do sieci. Federacja
Konsumentów opracowała raport „Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii”, w którym przedstawiła skutki korzystania lub niekorzystania z Internetu w wybranych grupach społecznych podczas
pandemii COVID-19. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są szczególnie narażone na wykluczenie cyfrowe. Ze względu na dużą zależność od społeczności, w której żyją, ich możliwości
zmiany są bardzo ograniczone. Rzadziej biorą sprawy w swoje ręce i mają ograniczone możliwości
podejmowania samodzielnych decyzji. W związku z tym często ich dostęp do nowoczesnych technologii jest ograniczony i brakuje im perspektyw rozwoju w tym zakresie. Zadaniem instytucji jest
zatem możliwie jak najpełniejsze włączanie klientów do świata wirtualnego i otwieranie przed nimi
dostępnych możliwości.

Cyfrowa zręczność, czyli umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii, to kompetencja bardzo ważna dla budowania obrazu osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Osoby, których zręczność cyfrowa
jest na wysokim poziomie, nie są postrzegane jako bezbronne ofiary, lecz
jako pełnoprawni członkowie społeczności.

Wprowadzanie rozwiązań zdalnych wymaga odpowiedniego przygotowania
do nich naszych klientów i ich rodzin. Mówiliśmy już o tym, że podstawą dobrej
i efektywnej współpracy jest diagnoza. W tym przypadku istotne jest rozpoznanie
poziomu kompetencji cyfrowych zarówno uczestników zajęć, jak i ich prawnych
opiekunów. Przygotowaliśmy listę ważnych naszym zdaniem umiejętności, o które możecie zapytać (Załącznik 7). Jeśli większość z nich jest aktualnie na niskim
poziomie lub nie występuje wcale, warto zastanowić się nad wdrożeniem działań
umożliwiających rozwój w tym zakresie.

Dla grup korzystających lub planujących korzystanie z rozwiązań typu ZOOM
przygotowaliśmy gotową instrukcję jego użytkowania (Załącznik 8). Warto sprawdzić możliwość zastosowania tej platformy w Waszej placówce – być może będzie
to przydatne rozwiązanie otwierające nowe możliwości.

Efektywne korzystanie z Internetu to ogromna szansa na rozwój samodzielności, decyzyjności i samostanowienia. Niesie za sobą jednak także zagrożenia,
o których nie możemy zapominać i o których warto edukować. Przygotowanie do
korzystania z sieci powinno obejmować również aspekty związane z bezpieczeństwem. Załącznik 9. to propozycja narzędzia do wykorzystania podczas zajęć
o tej tematyce.
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1.4. Wykorzystanie smartfona i Internetu w placówce
– praktyczne rozwiązania
Telefon komórkowy stanowi bardzo często podstawę naszego wyposażenia, bez którego nie
ruszamy się z domu. Dla klientów naszej placówki to również standardowy sprzęt, z którego korzystają na co dzień. Czasem jednak zapominamy o tym, że podobnie jak wielu innych umiejętności, efektywnego korzystania z telefonu komórkowego trzeba się nauczyć. Warto zadbać
o to, żeby telefon w kieszeni naszego uczestnika nie był tylko zabawką, urządzeniem przynoszącym
rozrywkę w postaci gier lub filmów w Internecie.

ZALETY SMARTFONÓW

Ze smartfona możemy korzystać niemal wszędzie, jest przenośny, lekki i łączy się z siecią
w większości miejsc.

Mamy dostęp do gotowych,
różnorodnych i przydatnych
treści bez większego wysiłku.

Daje nam możliwość robienia zdjęć, nagrywania filmów,
robienia notatek, dzwonienia,
wyznaczania trasy, komunikowania się z wykorzystaniem
video. Łączy wiele urządzeń
w jednym.

Szybki przekaz informacji
do znajomych i bliskich, łączenie się w grupy.

W zależności od modelu można kupić smartfon
w stosunkowo niskiej cenie
w porównaniu do laptopa czy
komputera
stacjonarnego.
Utrzymanie jego funkcjonalności również nie jest drogie.

Większość rzeczy możemy
wykonać szybko i sprawnie –
jeśli przećwiczymy odpowiednie procedury, stają się one
intuicyjne.

Możemy korzystać ze smartfona w wygodnej dla nas pozycji – leżąc, siedząc lub stojąc, niezależnie od miejsca.

Możliwa jest obsługa smartfona jedną ręką ze względu
na jego ergonomiczny kształt.

Łatwo się go personalizuje –
możemy zmodyfikować jego
ustawienia zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami użytkownika.
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Dla efektywniejszego korzystania z telefonu komórkowego warto rozwijać
wraz z naszymi klientami podstawowe umiejętności korzystania z niego –
prowadzenia rozmów, robienia zdjęć czy pisania wiadomości SMS. Dobrym
sposobem na rozwijanie tego typu praktycznych zdolności są historyjki społeczne. W załącznikach znajdą Państwo kilka propozycji (Załącznik 10, 11,
12, 13, 14):

„Prowadzę rozmowę”
– jak się witać, żegnać
i o czym rozmawiać
podczas rozmowy
telefonicznej?

„Co mogę
fotografować?”
– nauka zasad i norm
społecznych związanych
z fotografowaniem
w miejscach publicznych.

„Robię selfie” –
instruktaż robienia
samodzielnych
zdjęć sobie
samemu.

„Korzystam z telefonu” –
instruktaż korzystania
z telefonu stacjonarnego,
komórkowego oraz aplikacji
Whatsapp do połączeń
głosowych.

„Piszę SMS-a” – instruktaż pisania wiadomości
tekstowych typu SMS
z wykorzystaniem telefonu
komórkowego.
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Co zrobić, kiedy uczestnicy nie mają dostępu do sprzętu
– komputera, telefonu, tabletu?
Posiadanie prywatnego sprzętu jest bardzo istotne dla kontynuowania w środowisku domowym rozwijanych w placówce umiejętności oraz wykorzystywania go do zdalnych form kontaktu
w czasie izolacji. Oczywiście zależy to od zasobów, które rodzina posiada. Duże znaczenie mają
tutaj możliwości finansowe.
Istnieją jednak pewne rozwiązania, które można polecić opiekunom prawnym,
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W załączniku 15. przygotowaliśmy
gotowy instruktaż dotyczący ubiegania się o środki publiczne na zakup sprzętu.
Można wykorzystać go w rozmowach z opiekunami prawnymi i zmotywować ich
do podjęcia działań w tym zakresie.

1.5. Tworzenie wspólnego miejsca w sieci
Internet to nieograniczone zasoby miejsca, które możemy dowolnie zagospodarować. Zbudowanie wspólnej
przestrzeni online to budowanie silnych więzi wspomagających holistyczną pracę nad rozwojem jednostki.
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Stwórz własną przestrzeń
Buduj sieć tworząc grupę na Facebooku lub innej platformie dla uczestników Twojej
placówki i ich rodzin. Nie poddawaj się, jeśli na początku nie będzie z niej korzystać
wiele osób. To proces oswajania z nową rzeczywistością.
Każdy z nas lubi zobaczyć siebie w sieci, lubi pochwalić się tym, co się u niego właśnie
dzieje. Stwórz taką przestrzeń dla swoich uczestników i ich rodzin.

Oswójcie ją, polubcie i eksplorujcie cały czas
Nie czekajcie na okres izolacji. Wspólna przestrzeń w sieci (na przykład grupa na Facebooku) daje możliwość dzielenia się zdjęciami, wymiany informacji i bycia na bieżąco
z życiem placówki.

Zachowaj prywatność
Grupa nie musi być publiczna, może powstać tylko dla osób bezpośrednio zainteresowanych życiem instytucji (terapeutów, uczestników i ich rodzin). Oficjalna strona
placówki to nie to samo. Wasza przestrzeń to takie miejsce, w którym każdy czuje się
komfortowo i dobrze, nie mając obaw, że ktoś niepożądany zobaczy jego zdjęcie w
Internecie. W czasie izolacji będzie miejscem, gdzie możemy śledzić wspomnienia, ale
także dzielić się informacjami i własną aktywnością.
Dla pełnej funkcjonalności takiego miejsca zorganizuj dla Twoich uczestników i ich rodzin warsztaty lub spotkania dotyczące korzystania z takich grup lub krótką informację
o ich istnieniu.
Do prowadzenia takiej strony możesz zaangażować chętnych klientów Twojej placówki. Tutaj świetnie sprawdzi się dyżur redaktora naczelnego lub dziennikarza, który będzie
na bieżąco umieszczał posty i zachęcał do ich publikacji.

Regularność ma znaczenie
Zadbaj o to, żeby strona tętniła życiem i była źródłem wsparcia dla Twoich podopiecznych. Rola redaktora może przechodzić z osoby na osobę i stanowić szczególne wyróżnienie. Nawet jeśli nie wszyscy uczestnicy będą aktywnie korzystać z tego miejsca
(jeśli np. ich poziom funkcjonowania nie pozwala im na aktywność w sieci), warto dbać
o istnienie takiej grupy. Może się okazać wybawieniem dla rodziców lub opiekunów,
którzy będą wymieniać się informacjami, lub uczestników, którzy postawią swoje pierwsze kroki ku samodzielności.
Pamiętaj, żeby publikowane treści były maksymalnie dostępne. Tutaj sprawdzi się korzystanie ze wskazówek tekstu łatwego do czytania (easy-to-read). Swoje posty zawsze
łącz z przekazem obrazkowym – wykorzystaj piktogramy lub zdjęcia, które będą proste
do odczytania i zrozumienia dla wszystkich.
Instrukcję, jak przygotować tekst w standardzie łatwym do czytania można
znaleźć w publikacji „Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego
do czytania i zrozumienia” opracowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do
Spraw Osób Niepełnosprawnych.
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O czym mogę pisać?
Tematyka umieszczanych postów może być dowolna. W życiu Twojej placówki codziennie dzieje
się mnóstwo rzeczy – urodziny i inne ważne święta, codzienna praca i jej efekty, aktualne wydarzenia na świecie, porady i wskazówki, zadania i propozycje do pracy w domu, recenzja ciekawych
filmów i seriali.
Warto dbać o istnienie grupy całorocznie, nie tylko w sytuacji kryzysu czy izolacji. Przejście do
zdalnego wspierania i wspomagania uczestników placówki będzie wtedy bardziej płynne i naturalne dla odbiorców. Przestrzeń internetowa powinna stanowić drugą, równoległą odsłonę Waszej
instytucji.

Wykorzystaj sieć jako przestrzeń
do budowania własnej bazy materiałów!
Gotowe bazy materiałów terapeutycznych, dydaktycznych i rozrywkowych to cenny zasób, który
wspomoże działanie placówki w czasie izolacji grupowej, indywidualnej i w okresie normalnej,
stacjonarnej pracy.
Dlaczego warto o to zadbać? W jednym miejscu znajdą się gotowe rozwiązania do pracy zdalnej,
materiały do samodzielnej pracy w domu czy inspiracje dla rodziców. Najlepiej zastosować do przechowywania danych takie miejsce, do którego w łatwy sposób dostęp będą mieli wszyscy. Może to
być np. Dysk Google.

Co możemy katalogować?
tytuły filmów i seriali

linki do polecanych
utworów muzycznych,
do muzyki relaksacyjnej

polecane kanały na
YT (w tym również
konkretne filmy)

linki do audiobooków,
radia

linki do innych
stron www
z ciekawymi treściami

linki do
podcastów

linki do gier
online

Nasze propozycje ciekawych źródeł i materiałów znajdziecie w aneksie tej publikacji. Są to zebrane przez nas inspiracje, które pomogą Wam rozpocząć budowanie własnej bazy w sieci.
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Modele pracy zdalnej instytucji
pobytu dziennego dla dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną
W tej części przewodnika przedstawimy użyteczne schematy i wskazówki gotowe do wykorzystania w sytuacji planowanej lub niespodziewanej izolacji. Całość podzielona została na dwie
drogi – sytuację, w której nieobecny przez dłuższy czas będzie jeden uczestnik placówki, oraz taką,
w której izolacja obejmuje większość lub wszystkich klientów instytucji. Podstawą wprowadzania skutecznych rozwiązań jest zachowanie możliwie największej ilości stałych elementów, które
uczestnicy Twoich zajęć znają. Zasady, które pomogą Ci zaplanować pracę, to:

1. Przeniesienie rytmu placówki do warunków domowych;
2. Stosowanie planów dnia i organizowanie
czasu wolnego;
3. Wzmocnienie znaczenia prac gospodarczych
i domowych w planowaniu oddziaływań.

2.1. Zastosowanie planu dnia w codziennej praktyce
Pierwszym krokiem dla planowania rozwiązań jest wdrożenie indywidualnych i grupowych planów dnia do życia placówki. Najlepiej jeśli będzie to element stały i znany dla uczestników – oznacza to, że warto go wdrożyć najszybciej jak to tylko możliwe, jeszcze przed wystąpieniem sytuacji
kryzysowej.
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ZALETY STOSOWANIA PLANU DNIA
Poczucie bezpieczeństwa
Twój podopieczny wie, co się będzie działo w ciągu dnia; wie, że będą zajęcia i aktywności, które lubi, oraz kiedy skończy się to, czego nie lubi i będzie czas na czynności dla
niego przyjemne. Jasno wyznaczony początek i koniec pozwala poruszać się w bezpiecznej przestrzeni i zapobiega bezczynności.

Budowanie pojęcia czasu
W zależności od poziomu funkcjonowania uczestników naszych zajęć plan dnia stanowi świetną możliwość rozwijania zdolności rozumienia pojęcia abstrakcyjnego, jakim jest
czas. Plan pozwala zrozumieć, że pewne wydarzenia następują po sobie, oraz że istnieją
pojęcia, które ten czas organizują, np. „później”, „następnie”, „po południu”, „za tydzień”. Zdarza się, że nasi uczestnicy korzystają z pojęć czasowych, ale nie rozumieją ich
znaczenia. Wprowadzanie planu dziennego oraz tygodniowego, który stanowi podstawę
działania, pozwala na opanowanie tych pojęć ze zrozumieniem i odniesienie do własnego
życia codziennego.

Uczenie samodzielności
Nasz podopieczny sam monitoruje kolejność wykonywanych czynności. Może sprawdzić
na planie, jak będzie wyglądał jego dzień oraz jakie aktywności w kolejności musi podjąć.
W przypadku osób lepiej funkcjonujących można wprowadzić możliwość samodzielnego
wyboru aktywności lub kolejności ich wykonywania. Wszystko to pomoże zwiększyć niezależność od opiekuna i możliwości decyzyjne.

Zapobieganie frustracji i schematyzmom
Ściśle określone schematy działania i wzorce myślowe pomagają w radzeniu sobie
w sytuacjach trudnych, jednak brak możliwości ich realizacji może powodować frustrację
i agresję, bierność lub bezradność. Plan dnia zapobiega wpadnięciu w rutynę i schematyzm, ponieważ może być przez nas modyfikowany, dając jednocześnie poczucie,
że aktywności dzieją się swoim określonym rytmem. To balans pomiędzy schematyzmem
a działaniem nieuporządkowanym. Pozwala też na łagodne przyzwyczajenie się do zmienności otoczenia.

Uczenie planowania
Wykorzystanie planu dnia jako dodatkowego narzędzia rozwijającego kompetencje
w zakresie planowania i organizowania własnego czasu wolnego to sposób na wzmacnianie niezależności w dorosłości. Pozwól uczestnikowi Twoich zajęć współtworzyć plan
aktywności. Pozwoli mu to na lepsze zrozumienie związków pomiędzy wydarzeniami,
przewidywanie konsekwencji oraz zrozumienia celowości pracy.

Poczucie sensu
Jasno i logicznie ułożony plan działania wzmacnia poczucie sensu korzystania z niego
i wykonywania zadań przez uczestników. Zachęca on do wspólnej refleksji nad sensem
aktywności oraz zmniejsza upór i bierność.
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ZASADY TWORZENIA DOBREGO PLANU

Jeśli korzystasz z piktogramów lub innych oznaczeń
obrazkowych, pamiętaj,
żeby zawsze wyjaśnić
dokładnie wszystkie symbole
przed rozpoczęciem
korzystania z planu.

W miarę możliwości
korzystaj z etykiet z nazwą
zajęć – pomaga to również
w nauce czytania
i poprawnego pisania.

Pamiętaj o przerwach
w planie. Jeśli uczestnik sam
nie potrafi regulować
swojego czasu pracy
i odpoczynku, może
sam nie odpoczywać.

Wykorzystaj nowoczesne
technologie – jeśli Twój
podopieczny potrafi
korzystać ze smartfona
i Internetu, przesyłaj mu zadania online lub użyj dodatkowych aplikacji,
np. kalendarza.

Plan musi być logiczną
i spójną całością. Dobrze,
jeśli kończy się on i zaczyna
stałą czynnością lub
aktywnością – daje to
poczucie bezpieczeństwa
i codziennej rutyny.

Zaangażuj uczestnika
w tworzenie planu
– wspieraj jego decyzyjność
i samostanowienie.

Dostosowanie planu dnia do potrzeb i możliwości uczestników naszych zajęć
to trudne, lecz konieczne zadanie dla pełnego funkcjonowania tego schematu. My zaprezentujemy dwie propozycje, które można dowolnie modyfikować
i zmieniać w zależności od potrzeb i sytuacji. Załącznik 16. oraz Załącznik 17.
to propozycje układu planu dnia dla osób, które wykorzystują w codziennej pracy
przekaz obrazkowy. Można wzbogacić go o dodatkowy aspekt w postaci opisów
słownych lub uprościć, zamieniając obrazki. Naszym celem jest zachęcenie Cię do
korzystania z takiego rozwiązania i jego regularnego stosowania.
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2.2. Tworzenie instrukcji obrazkowych
– przykładowe rozwiązania
Plan dnia to tylko jedna z możliwości wykorzystania instrukcji obrazkowych w codziennej pracy
z uczestnikiem. Większość czynności, które wykonujemy wspólnie, możemy również opisać w postaci określonych punktów i instrukcji krok po kroku. Taka instrukcja do samodzielnego użytkowania zdecydowanie zwiększa poczucie samodzielności uczestnika i jego wiarę we własne możliwości
w zakresie samoobsługi. Przykładowe instrukcje, które prezentujemy, dotyczą:
• porannej gimnastyki (Załącznik 18)
• korzystania z pralki (Załącznik 19)
• przygotowywania naleśników (Załącznik 20).

Poziom zaawansowania naszych propozycji jest zróżnicowany. Sprawdźcie, czy w Waszej codziennej pracy możecie wykorzystać podobne rozwiązania.

2.3. Dwa warianty modeli pracy w izolacji
Wspólnie z pracownikami instytucji wspierających dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną wypracowaliśmy dwa warianty rozwiązań w sytuacji izolacji, związane z nieobecnością
jednego lub kilku uczestników w placówce oraz w sytuacji całkowitego zamknięcia instytucji na
dłuższy czas. Plany te można dowolnie modyfikować – stanowią one jedynie inspirację i zbiór rozwiązań gotowych do wykorzystania. Każdy z wariantów to zoptymalizowana ścieżka, która określa
konkretne czynności proponowane do wykonania.
• Wariant A – długotrwała nieobecność jednego lub kilku klientów instytucji
(ścieżka indywidualna),
• Wariant B – całkowite zamknięcie instytucji w formie stacjonarnej
(ścieżka grupowa).
Do każdej ścieżki przygotowaliśmy jej skróconą wersję w formie zadań do wykonania (Załącznik 21, Załącznik 22). Zachęcamy jednak
w pierwszej kolejności zapoznać się z wersją rozszerzoną.
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WARIANT A – ŚCIEŻKA INDYWIDUALNA
➔

W wersji skróconej listy zadań do wykonania – Załącznik 21.

1. Pierwszy kontakt. W zależności od sytuacji (powodu nieobecności) indywidualnie dobierz
moment pierwszego kontaktu z uczestnikiem i jego rodziną. Podczas rozmowy zapytaj o potrzeby i możliwości, które ma. Oszacujcie też wspólnie długość nieobecności.
2. Kontrakt. Jasno ustalcie zasady kontaktu pomiędzy uczestnikiem a terapeutami i rodziną
a terapeutami oraz wyznacz osobę do kontaktu bezpośredniego i określ jej dyspozycyjność (np.
w godzinach pracy placówki).
3. Lista zadań. Wspólnie ustalcie zakres działań możliwych do realizacji. Zaproponuj uczestnikowi kilka rozwiązań, np. w formie planu dnia. Spójrz na naszą propozycję w załączniku
16 i 17.
4. Praca z grupą. Wyjaśnij pozostałym uczestnikom lub członkom grupy powód nieobecności
ich koleżanki lub kolegi. Pomoże im to zrozumieć aktualną sytuację, ale też przygotować się do
możliwych własnych podobnych doświadczeń. Dobrze jest wykorzystać te sytuacje. Możecie
poświęcić więcej czasu rozmowie o stanie zdrowia, wizycie u specjalisty, leczeniu szpitalnym.
Warto omówić także wady i zalety dłuższego przebywania w domu ze szczególnym uwzględnieniem uczucia tęsknoty.
5. Praca z uczestnikiem. Podobne aktywności zaproponuj nieobecnemu uczestnikowi. Jeśli
będziesz prowadzić z nim spotkania online, kontaktować się telefonicznie lub co jakiś czas go
odwiedzać, zwróć uwagę, by poruszyć i pogłębić te tematy. Pytaj o jego samopoczucie. Możesz do tego wykorzystać propozycje, które prezentujemy w załączniku 1, 2, 3.
6. Wspólnota. Włącz pozostałych uczestników w działania i kontakt z uczestnikami nieobecnymi. Twórzcie wspólne filmiki, spotykajcie się na wideoczatach z wykorzystaniem komputera
(np. ZOOM) lub telefonu (np. Messenger), wysyłajcie listy, przygotowujcie upominki.

WARIANT B – ŚCIEŻKA GRUPOWA
➔

W wersji skróconej listy zadań do wykonania – Załącznik 22.

1. Pierwszy kontakt. Rozpocznij kontakt niezwłocznie, korzystając z wcześniej wypracowanego dla Twojej placówki modelu. Jeśli z wyprzedzeniem wiesz, że taka sytuacja będzie
miała miejsce, poinformuj o niej wcześniej i przygotuj do tego uczestników oraz rodziców.
Jeśli to sytuacja nagła i potrzebujesz czasu na opracowanie działań, niezwłocznie poinformuj
uczestników i ich opiekunów o sytuacji oraz terminie rozpoczęcia dalszej współpracy. Nie
zostawiaj nikogo w niepewności.
2. Kanały kontaktu. Ustal i wskaż jasno kanały kontaktu, jego częstotliwość i formy. Ważne jest wskazanie konkretnych czynności, na przykład kontakt telefoniczny, kontakt e-mail,
kontakt ZOOM.
3. Telefon alarmowy. Wyznacz dyżurny telefon alarmowy, który w pierwszych dniach zdalnej współpracy będzie służył jako linia pierwszego kontaktu. Warto wskazać również konkretną osobę odpowiedzialną za jego obsługę.
4. Plan dnia i/lub tygodnia. Przygotuj plany, które udostępnisz uczestnikom w wybrany
sposób – online poprzez grupę lub w formie tradycyjnej – z przekazaniem rodzicom lub opiekunom. Możesz skorzystać z planów, które prezentujemy w załączniku 16 i 17.
5. Budowanie motywacji. Możesz zastosować rozwiązanie w postaci codziennego „meldowania się” uczestników o określonej porze w wyznaczony sposób. Pozwoli to utrzymać ich
zaangażowanie i chęć do pracy.
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6. Zrozumienie sytuacji. Zacznij od stworzenia materiałów oraz dostosowania takiej
formy aktywności, która pozwoli uczestnikom zrozumieć sytuację, w której się znaleźli,
i przewidzieć, co będzie się działo dalej. Jeśli znana jest data zakończenia izolacji, wskaż ją
i zaznacz w przystępnym kalendarzu. Jeśli wymagane są dodatkowe działania (np. środki
ostrożności), poinformuj o nich.
7. Bądź na bieżąco. Poznaj perspektywę każdej ze stron (rodzica lub opiekuna i uczestnika). Daj możliwość opowiedzenia o swoim samopoczuciu wszystkim, łącznie z uczestnikami. Możesz do tego wykorzystać nasze propozycje – Załączniki 1, 2, 3.
8. Jasne i zrozumiałe zasady. Zadbaj o to, aby planowane działania były zrozumiałe
i wykonalne dla każdej ze stron. Do tego celu bardzo przydatna będzie forma kontraktu.
Jako inspirację możesz wykorzystać Załącznik 4. W przypadku wprowadzania aktualnych
zasad pracy dla uczestników korzystaj z instrukcji łatwych do czytania.
9. Wsparcie rodzica. Daj rodzicom gotowe rozwiązania, które nie będą wymagały od nich
dodatkowej pracy nad planowaniem aktywności ich dziecka. Dostarczaj pomoce w formie
elektronicznej (przez e-mail lub grupę na Facebooku) albo drukowanej.
10. Wykorzystaj rutynę. Zastanów się, jakie zwyczaje z placówki sprawdzą się w domu.
Tutaj pomocna może być część druga naszego przewodnika. Bazuj na mocnych stronach
i umiejętnościach uczestnika.
11. Niespodzianki. Zaskocz uczestników drobną niespodzianką z okazji wybranych świąt.
Stwórz kalendarz świąt i wydarzeń, które będziecie wspólnie organizować, np. Dzień dyni,
Dzień czekolady, Dzień przytulania. Pamiętaj również o większych świętach – Bożym Narodzeniu, Wielkanocy, Święcie Niepodległości. Razem z kadrą stwórzcie niespodziankę dla
nieobecnych uczestników. Sami upieczcie pierniki, zagrajcie śmieszny świąteczny teledysk.
Pokażcie, że pamiętacie o nich!
12. Dzwoń i pytaj. Wyznacz pracownika odpowiedzialnego za kontakt z rodziną (poza
planowanymi zajęciami). Może to być pracownik socjalny lub wyznaczona osoba, która
z konkretną częstotliwością będzie kontaktować się z rodziną uczestnika.
13. Wsparcie pracowników. Jako kierownik lub dyrektor instytucji zadbaj o swoich pracowników. Oni też znaleźli się w nowej, trudnej sytuacji i mogą potrzebować wsparcia.
Zadbaj o ich potrzeby, zorganizuj wsparcie psychologiczne. Pomocne mogą być również
grupowe spotkania, podsumowanie tygodnia lub dnia w całym zespole. Ułatwiaj im pracę
– dostarczaj materiały i potrzebny sprzęt w miarę możliwości.
14. Ewaluacja. Pamiętaj, że jeśli dajesz uczestnikom zadania do wykonania, to musisz dbać
o ich weryfikację. Wskaż jasno termin wykonania i sposoby jego weryfikacji, np. przesłanie zdjęcia lub słowne sprawozdanie z wykonanej czynności. Nie pozostawiaj uczestników
z przekonaniem, że ich praca jest bezcelowa.
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Jak wspierać powrót po długotrwałej
nieobecności?
W zależności od kontekstu sytuacji – długotrwałej nieobecności jednego uczestnika lub zamknięcia całej placówki na dłuższy okres – reakcje uczestników naszych zajęć mogą być zróżnicowane.
Rolę odgrywa tutaj długość izolacji, jej przyczyna, stabilność sytuacji (czy możliwe jest przewidzenie
jej zakończenia) oraz wdrożone przez instytucję działania. Na część z tych czynników nie mamy
bezpośredniego wpływu. Możemy jednak zadbać o to, aby nasze działania były konkretne, szybkie,
spójne i efektywne.
W ostatniej (podsumowującej) części przewodnika pragniemy zwrócić uwagę na ostatni już etap
tej drogi, czyli proces reintegracji po długotrwałym powrocie. Jeśli na bieżąco będziemy dbać
o jakość naszych działań i regularny kontakt, powrót do pracy stacjonarnej nie będzie nadmiernie
szokujący ani obciążający dla naszych uczestników. Warto jednak zwrócić uwagę na możliwe reakcje na sytuację kryzysową (szczególnie w pierwszej fazie jej wystąpienia) i na jej symptomy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

●zachowania regresywne;
●agresję;
●lęk, obawy przed tym, co kojarzy się z sytuacją kryzysową;
●utratę zainteresowania uczestniczeniem w zajęciach, kontaktem z ludźmi;
●drażliwość, płaczliwość, wybuchowość, niepokój;
●niekontrolowany płacz;
●apatię;
●problemy z koncentracją;
●odmowę wykonywania działań;
●zaburzenia snu i apetytu.
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Uwaga! Jeśli uczestnik będzie przygotowany do możliwości wystąpienia takiej sytuacji, będzie znać procedurę i zasady pracy na odległość, to jego proces adaptacji
będzie znacznie spokojniejszy. Warto zatem zadbać o odpowiednie przygotowanie,
nawet jeśli nie spodziewamy się żadnego zagrożenia dla formy pracy w najbliższym
czasie.
Objawy te mogą się utrzymywać, nasilać lub słabnąć w całym okresie izolacji. Zadaniem opiekunów formalnych jest przede wszystkim rozpoznanie tych symptomów. Jest to naturalna reakcja
na nową, stresującą i nieprzewidywalną sytuację – w takich przypadkach należy monitorować stan
uczestnika i dbać o jego komfort psychiczny.
Czas powrotu to również wyzwanie dla każdego z członków tej złożonej sieci zależności – uczestników, ich rodzin oraz pracowników instytucji. Warto zadbać o łagodny powrót do standardowych
form oddziaływań.

JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA WDROŻYĆ
PO POWROCIE?
1. Podziel się swoimi refleksjami dotyczącymi sytuacji oraz posłuchaj refleksji uczestników Twoich zajęć. Jak się aktualnie czują? Jakie mają odczucia odnośnie do powrotu
do placówki?
2. Zapytaj uczestników o ich samopoczucie i doświadczenia z okresu dłuższej nieobecności. Jak się czuli podczas przebywania w domu? Co się im podobało w tym czasie,
a co nie? Czego im brakowało? Co było trudne?
3. Poproś uczestników o propozycje, jak możecie spędzać czas razem. Zaczynacie
nowy etap. Co pozwoli zbudować grupę na nowo? Jakie są pomysły uczestników?
Wróćcie do swoich tradycji i przyzwyczajeń.
4. Bądź tak uważny, jak przy nowej grupie, a nawet bardziej. Kontakt pomiędzy uczestnikami był ograniczony i często musi rozpocząć się na nowo.
5. Zobacz, jak teraz układają się relacje między uczestnikami. Kto kogo lubi, kto komu
pomaga, kto się z kim kłóci?
6. Proponuj zabawy i ćwiczenia zmniejszające napięcie. Napięcie nie sprzyja zapamiętywaniu – mózg go nie lubi. Mózg lubi ruch, najlepiej na świeżym powietrzu. Zaproponuj uczestnikom zajęć techniki relaksacyjne, proste ćwiczenia obniżające napięcie,
oddychanie przeponowe. Pomogą też wszelkie aktywności i zajęcia powiązane z kreatywnością – kreatywność zmniejsza rywalizację, nastraja do współpracy, daje radość.
7. Zaplanuj wspólne wyjście, kontakt z naturą. Wycieczkę, wspólne wyjście do parku,
na lodowisko?
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Dziękujemy za zapoznanie się z naszym przewodnikiem. Liczymy na to, że znajdujące się w nim
pomysły i inspiracje będą służyły Państwu wsparciem w wielu różnych sytuacjach i kontekstach. Ten
zbiór refleksji i pomysłów to także zachęta do tworzenia własnych rozwiązań – mamy nadzieję na
kontakt i wspólną wymianę doświadczeń. Na koniec zamieszczamy listę załączników oraz nasze
inspiracje i polecane strony do tworzenia własnej bazy materiałów. Warto poszukiwać gotowych
rozwiązań, których każdego dnia przybywa.
Wszystkie materiały będą dostępne na stronie www.wyzwaniazycia.pl w dostępnej do pobrania formie.

Polecane strony internetowe i materiały
Strony internetowe:
https://www.specjalni.pl/
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w praktyce pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
https://www.superbelfrzy.edu.pl/
Wskazówki dydaktyczne i wsparcie w zakresie gotowych materiałów do pracy.
https://rozumiemysiebezslowpr.blogspot.com/
Blog poświęcony edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu,
promujący metodę komunikacji alternatywnej.
https://www.prosteipomocne.pl/
Zestaw 10 narzędzi do terapii osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych.
https://wheelofnames.com/
Narzędzie do tworzenia „kół losujących” urozmaicające przebieg zajęć.
https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
Generator krzyżówek
https://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/wordsearch.php
Generator wykreślanek
http://www.mazegenerator.net/
Generator labiryntów
https://www.rebusy.edu.pl/
Generator rebusów
https://smartedukacja.eu/
Platforma zawierająca kilkadziesiąt scenariuszy do pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną z podziałem na pracownie: kulinarną, muzyczną, rewalidacyjną, plastyczną
i rozwijającą umiejętności społeczne.
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Podcasty:
MocNI – dostępne podcasty na www.spotify.com
„MocNI - dostępne podcasty” to pierwsze w Polsce profesjonalnie opracowane podcasty stworzone z myślą o nastolatkach oraz osobach dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W każdym odcinku opowiadamy prostym językiem o najważniejszych aspektach dorosłego życia – pracy,
miłości, samoakceptacji i samodzielności. Bohaterem programu jest Piotr – dorosły mężczyzna
z niepełnosprawnością intelektualną, który właśnie kończy szkołę i wchodzi w dorosłe życie. Historię Piotra uzupełnia edukacyjny komentarz lektora, bogaty w rozwiązania i rozważania o trudnych
zadaniach życiowych dorosłych ludzi.
Link bezpośredni:
https://open.spotify.com/show/1KiJOnBOLv162zLPTHMJuy
https://anchor.fm/mocni

Filmy i kanały na YouTube:
Środowiskowy Dom Samopomocy – Dom Marzeń – filmy instruktażowe z gotowania, sprzątania,
popularnonaukowe
Kanał: Środowiskowy Dom Samopomocy – Dom Marzeń
https://www.youtube.com/channel/UCLLG-J81t0I3G_zvHDISRNQ
Aktywność sportowa – kanał prowadzony przez organizatorów Olimpiady Specjalnej
https://www.youtube.com/watch?v=TX9UhFXjnZs&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=HWs8AMkoA7E
https://www.youtube.com/watch?v=Q63mwDybw8E
https://www.youtube.com/watch?v=dqNYEYyIC_g
https://www.youtube.com/watch?v=xj0yOrLQhjs

Piktogramy:
www.arasaac.org
www.sclera.be

Karty pracy:
Strona www.gov.pl – materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym
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Lista załączników:
1. Skala oceny nastroju – narzędzie do monitorowania stanu psychicznego
2. Jak się dzisiaj czuję? – narzędzie do monitorowania samopoczucia
3. Rozpoznawanie emocji – ćwiczenie
4. Kontrakt z rodzicem lub opiekunem – przykład narzędzia
5. Karta poznania, diagnoza sytuacji w domu rodzinnym – przykład narzędzia
6. Metody aktywizujące – przykład narzędzia
7. Katalog podstawowych kompetencji cyfrowych
8. Korzystanie z ZOOM – instruktaż krok po kroku
9. Bezpieczeństwo w sieci – wskazówki
10. „Prowadzę rozmowę – rozmowa telefoniczna” – ćwiczenie
11. „Co mogę fotografować?” – wskazówki
12. „Robię selfie” – instruktaż krok po kroku
13. „Korzystam z telefonu i Whatsapp” – instruktaż krok po kroku
14. „Piszę SMS-a” – instruktaż krok po kroku
15. Dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego – wskazówki
16. Plan dnia – wersja pierwsza – przykład narzędzia
17. Plan dnia – wersja druga – przykład narzędzia
18. Poranna gimnastyka – wersja obrazkowa
19. „Robię pranie” – instruktaż krok po kroku
20. Przepis na naleśniki – instruktaż krok po kroku
21. Ścieżka indywidualna – wariant A – instruktaż krok po kroku
22. Ścieżka grupowa – wariant B – instruktaż krok po kroku

Wykorzystane opracowania naukowe i raporty
Buntinx W.H., Schalock R.L., 2010, Models of disability, quality of life, and individualized supports:
Implications for professional practice in intellectual disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 7, 283–294.
Brzezińska A., 2009, Drogi dziecka ku samodzielności: między sprawnością a niepełnosprawnością
[w:] A. Brzezińska, M. Ohme, A. Resler-Maj, R. Kaczan, M. Wiliński, Droga do samodzielności. Jak
wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności, GWP, Gdańsk.
Stelter Ż., 2013, Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.
Plopa M., 2008, Więzi w małżeństwie i rodzinie: metody badań, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków.
Federacja Konsumentów, 2021. Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii Dostęp oraz korzystanie
z Internetu i komputera w wybranych grupach społecznych. Rada Krajowa Federacji Konsumentów,
Warszawa.
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„Zdalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Propozycje rozwiązań dla
instytucji pobytu dziennego” to przewodnik dla osób profesjonalnie wspierających dorosłe osoby
z niepełnosprawnością intelektualną. Pakiet zawiera część teoretyczną w postaci podręcznika oraz
22. karty pracy stanowiące dopełnienie treści. Prezentowane w publikacji rozwiązania ułatwiają
pracę pracownikom instytucji oraz mogą być dla nich inspiracją i gotowym narzędziem do wykorzystania i wdrożenia.
Facebook realizatorów projektu: https://www.facebook.com/innowacyjni1

