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1. WPROWADZENIE

Z badań antropologicznych nad osobami upośledzonymi 
umysłowo w stopniu um iarkow anym , znacznym  i głębokim 
wynika, iż na ogół charakteryzują 'się znaczną dysharm onią 
budow y ciała oraz niedorozwojem tkank i kostnej i m ięśnio
wej, p rzy  czym odchylenie od norm y rozwojowej zwiększa się 
w  m iarę wzrostu upośledzenia umysłowego; zob. M utafov 
i Scharf (1970), Szwedzińska (1974), Rosiński (1976a, b; 1977). 
Sytuacja ta jest uw arunkow ana nie tylko nieprawidłow ym  
funkcjonowaniem  ich mózgowia, k tó re  uległo u nich, jak się 
często przyjm uje, poważnem u uszkodzeniu (Tizard 1959, 
Bilikiewicz 1973), lecz również niew ystarczającą aktyw nością 
ruchową. Szczególnie bowiem osobnicy apatyczni, nie zachę
cani do zajęć, po trafią  nieraz przez kilka godzin zachowywać 
się zupełnie b iernie, spoglądając bezm yślnie przed  siebie lub 
wykonywać m onotonnie jakieś ruchy  stereotypow e, np. prze
chylając w przód i w  ty ł głowę. N iejednokrotnie w inę po
noszą tu  również opiekunowie dziecka, zwłaszcza rodzice, k tó 
rzy nie chcą je „męczyć” aktyw nością ruchow ą, zajęciam i 
uspraw niającym i i przyuczaniem  do różnych prostych czyn
ności, np. w  zakresie samoobsługi i h igieny osobistej, wycho
dząc z błędnego^ założenia, że i tak  nie jest w  stan ie  ich n a 
uczyć się. N ieraz trzeba też przezwyciężyć niechęć takiego 
dziecka do intensywniejszego wysiłku i ruchu, co uw arunko-



w ane jest nie tylko· jakąś inercją psychiczną, lecz również 
niedorozwojem  i słabością jego aparatu  ruchowego, tak  iż w y
siłek fizyczny jest dla niego rzeczywiście męczący. Jest to 
zjawisko bardzo niekorzystne, ponieważ unikanie ruchu i w y
siłku pow oduje dalsze zmniejszenie siły mięśni; wiadomo· zaś 
że z aktyw nością aparatu  ruchowego związane jest praw idło
we funkcjonow anie psychiki; zob. M rugalska (1971, 1979), 
Olechnowicz (1971, 1979).

Rew alidacja osób głębiej upośledzonych um ysłowo może być 
w  niektórych przypadkach bardzo trudna lub wręcz niem ożli
wa', zwłaszcza jeśli upośledzeniu um ysłowem u towarzyszą po
ważne choroby w spółistniejące lub znaczne uszkodzenia :i za
burzenia organiczne, jak  nip. częściowe lub całkow ite poraże
nie kończyn. Wiadomo, że niekiedy naw et 'bardzo· troskliw a 
i fachowa opieka, wysiłek edukacyjny i długotrw ałe ćwicze
nia nie przynoszą efektu. Bardzo często jednak zasadniczy 
problem  rew alidacji oligofreników polega na tym , iż nie w ie
rzy  się w  ich możliwości rozwoju psychicznego. Wobec tego 
otacza się takie dzieci bądź nadm ierną opiekuńczością, re 
zygnując z jakiejkolw iek ich inicjatyw y, w spółpracy i prób 
chociażby częściowego ich usamodzielnienia, wyręczając je 
naw et w  zupełnie prostych czynnościach, których bez w iel
kiego trudu  mogłyby się nauczyć albo też rodzice lulb opie
kunowie, zniechęceni niewydolnością psychofizyczną swego 
dziecka, ograniczają się do zaspokajania tylko najn iezbędniej
szych jego potrzeb życiowych. W sytuacji, gdy nie podejm uje 
się prób nauczenia czegokolwiek takiego· dziecka, to naw et te 
skrom ne możliwości psyehiczno-som atyczne, k tórym i dyspo
nuje, nie zostaną odpowiednio wykorzystane i rozwinięte; zob. 
K ane (H978), por. Tomkiewicz (1975), Rosiński (1980; w  druku).

Jeśli jednak dziecko niedorozwinięte w zrasta w  atmolsferze 
życzliwości i akceptacji (co ze zrozum iałych względów będzie 
dla rodziców stanowiło· niekiedy ogromnie trudny  problem  ży
ciowy), gdy metodycznie, w ytrw ale i um iejętn ie rozwija się 
jego możliwości, to bardzo często naw et dziecko głęboko upośle
dzone umysłowo będzie zdolne do pew nych postępów w naucze
n iu  się podstaw owych czynności z zakresu higieny i samoob
sługi; zob. Dybw aad (1966), Paw lus i M rugalska (197:1), Gold
berg i Rooke (1973). O wiele większe efekty można uzyskać 
w pracy  nad upośledzonymi w stopniu um iarkow anym  
i znacznym, których w OdpoWiednidh w arunkach można na
uczyć wielu prostych czynności użytecznych, czasem naw et 
prostego zawodu, (szczególnie w  zakładzie pracy chronionej;



zob. W ehr (1969), A ugustyniak i S ternalski '(1975), Graham  
(1977).

Z uwagi na w yraźne efekty rew alidacyjne coraz rzadziej 
trak tu je  się zakłady opiekuńcze dla głębiej upośledzonych 
jako „przechow alnie” takich pacjentów , gdy rodzice nie chcą 
lufo nie mogą opiekować się nimi. Obecnie zdecydowanie p rze
waża tendencja, by nadać tym  zakładom  charak te r leezniczo- 
-wychowawczy, resocjalizacyjny, przygotow ujący wychow an
ków do użytecznej roli w  społeczeństwie. P rzy  takim  ujęciu 
zadań i funkcji Domów Pomocy Społecznej, Szkół Życia 
i Przedszkoli Specjalnych dla Głębiej Upośledzonych Um ysło
wo, ranga ich i rola znacznie zwiększyła się, ponieważ opie
kuńczość, choć nieodzowna, nie jest już jedynym  celem tych 
insty tucji, lecz możliwie m aksym alne zwiększenie sam odziel
ności życiowej wychowanków; zob. Karne (1978), Siejko (1979). 
W związku z tym  zaznacza się potrzeba, alby zarówno· zain te
resow anym  rodzicom, jak  i powołanym  do tego insty tucjom  
wychowawczym udzielić jeszcze większej niż dotychczas po
mocy w tym  zakresie. N iejednokrotnie bowiem  rodzice, 
zwłaszcza jeśli m ają jeszcze inne dzieci i p racu ją  zawodowo, 
nie są w stanie odpowiednio przygotować swego dziecka upo
śledzonego· do· przyszłych zadań życiowych; b rak  im  bowiem 
do tego odpowiedniego przygotowania pedagogicznego, zwłasz
cza gdy nie m ają kon tak tu  z jakąś poradnią specjalistyczną.

■Należy jednak zazfoaezyć, iż realizacja bardzo am bitnych 
nieraz zadań i planów  w  dziedzinie rew alidacji i socjalizacji 
upośledzonych wym aga znacznego nakładu p racy  dydaktycz
nej, kw alifikow anych kadr pedagogicznych, dobrej -znajomoś
ci wydolności psychofizycznej wychowanków, wyposażenia 
zakładów w potrzebne pomoce techniczne, szkoleniowe, reh a
bilitacyjne i warsztatow e, a także dużo cierpliwości, życzli
wości i indyw idualnej p racy  z podopiecznymi; por. K itnar 
i Kalinowski (1968), K alicińska (1973), Deles (1979). N iektóre 
zakłady, zwłaszcza odległe od większych ośrodków miejskich, 
■natrafiają n ieraz w  tym  zakresie na pewne trudności, z k tó ry
mi nie zawsze potrafią sobie w  zadaw alający sposób pora
dzić.

Dodczas badań antropologicznych i środowiskowych, k tóre 
przez kilka la t prowadziłem  p rzy  współudziale dr A. Szwe- 
dzińskiej w  ram ach badań naukowych U niw ersytetu W ro
cławskiego i Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk 
w  kilkudziesięciu Dorniach Pomocy Społecznej dla głębiej upo
śledzonych na  terenie województw zachodnich i południow ych,



z reguły om aw ialiśm y także z dyrektoram i poszczególnych 
zakładów, a -także z personelem  opiekuńczym i pedagogicznym, 
zakładowym i psychologami i lekarzam i, często też z rodzica
mi pacjentów , problem y rew alidacji i socjalizacji wychow an
ków. N iejednokrotnie w yrażano naw et prośbę, aby poniżej 
om aw iane zagadnienia szczegółowiej przeanalizować i pod
dać dyskusji celem szukania możliwie praktycznych rozwią
zań, optym alnych zarówno dla wychowanków, jak  i personelu 
zakładów.

2. TERAPIA RUCHOWA I ZAJĘCIOWA

Z obserw acji głębiej niedorozw iniętych umysłowo wynika, 
iż w ielu z nich charakteryzuje się niezbornością ruchów , b ra
kiem precyzji ruchów  dowolnych, niepewnością i mimowol- 
noścdą ruchow ą, dysharm onią poruszania się, czasem nadm ier
ną gestykulacją, stereotypią itp. W niektórych przypadkach 
może to być uw arunkow ane przyczynam i neurologicznymi, 
np. porażeniem  mózgowym, zespołem L ittle ’a. S tan taki po
w oduje niew ątliw ie zależność upośledzonego od opiekunów, 
a naw et może prowadzić do unikania kontaktów  z  rów ieśnika
mi i tw orzenia się postaw  lękowych; zob. Olechnowicz (1976).

Wiadomo zaś, że praw idłow e orientow anie się w  przestrze
ni, właściwa^ postaw a ciała, pewne, skoordynowane i opano
w ane ruchy, w pływ ają pozytyw nie i na samopoczucie wycho
w anka i na jego rozwój psychiczny. Na przykład dziecko po
chylone, w patrzone w ziemię, będzie odbierało stosunkowo 
mało bodźców aktyw izujących jego psychikę. Z badań szcze
gółowych nad budową ciała oligofreników w ynika też, iż w y
chowankowie są o wiele lepiej rozwinięci pod względem psy
chofizycznym, odznaczają się większą sprawnością i harm onią 
ruchów , jeśli w danym  zakładzie oidibywają się regularne za
jęcia uspraw niające i gimnastyczne, zwłaszcza gdy są prze
prow adzane przez odpowiednio w ykw alifikow any personel. 
W niektórych zakładach prowadzi się z dziećmi ćwiczenia 
rytm iczne i choreograficzne naw et o stosunkowo bogatym  re 
pertuarze figuralnym , k tóre wychowankowie na ogół bardzo 
chętnie wykonują. Wiadomo bowiem, iż ludzie reagują za
zwyczaj na m uzykę ożywieniem, odczuwają przyjem ność, re 
agują czasem spontanicznie na jej ry tm ; „dla dzieci naw et głę
boko upośledzonych umysłowo jest zjaw iskiem  fascynującym  
i pociągającym ”... „Trzeba zaznaczyć, że potrzeba zgodności



ruchu z m uzyką jest tak duża, że 'dzieci wykazujące skłonność 
do ruchów m imowolnych czynią ogromne wysiłki, 'niejedno
krotnie uwieńczone powodzeniem, w celu opanowania ruchów 
zbędnych tak , a'by wiernie odtwarzać ry tm  m uzyki. E lim inu
ją w tedy wszystkie ruchy, k tóre nie prow adzą do upragnio
nego celu. Uczą się panować nad swoim ciałem ” (Olechno
wicz 1979: 105— 106). Tego typu  zajęcia stanow ią naw et dla 
dzieci fizycznie słabiej rozw iniętych 'dużą atrakcję  a zarazem  
doping, by  dorównać bardziej spraw nym ; zwiększają one w y
datnie harm onię ruchową, dostosowanie się do poleceń a także 
um iejętność 'naśladowania sposobu zachowania się drugich; 
osoba upośledzona zapam ięta bowiem konkretne czynności 
i przedm ioty, jeśli towarzyszą im jakieś efekty przyjem ne.

Bardzo korzystnie oddziaływują również na rozwój psycho
fizyczny wychowanków g ry  zespołowe, k tó re  w ym agają czyn
nego udziału poszczególnego dziecka. W zm acniają one kon
tak ty  społeczne, uczą przestrzegania pew nych konwenansów 
tow arzyskich i norm  zachowania się; ponadto w pływ ają ko
rzystnie na ich pamięć, koordynację wzrokowo-słuchowo-ru- 
chową i aktyw ność, uczą system atyczności i porządku; zob. 
M inczakiewicz (1980). Jest więc rzeczą pożądaną, alby upośle
dzone dziecko możliwie wcześnie wzięło w  nich czynny udział. 
Szanse dziecka upośledzonego, przebyw ającego w  środowisku 
rodzinnym , są pod tym  względem zazwyczaj m niej korzyst
ne. Słusznie bowiem zauważają A ugustynek i Studzińska 
(1979: 53), iż „pracujący zawodowo rodzice nie m ają czasu 
ani przygotowania do odpowiedniego wychowania tego typu 
'dzieci”, tym  hardziej iż niejednokrotnie wywodzą się one 
z zaniedbanego i zdemoralizowanego środowiska; por. Rosiń
ski (1977). Czasem rodzice wstydzą się takiego dziecka, zosta
w iają je cały czas w  m ieszkaniu; z upośledzonym niechętnie 
naw iązują kontakty  jego rówieśnicy, niekiedy odnoszą się na
wet doń wrogo. Zwiększa to jego izolację, niechęć i obawę 
przed  innym i dziećmi, albo też wyzwala u niego odruchy 
zem sty i agresji; por. Lausehowa (1968, 1969).

W niektórych zakładach udało się zatrudnić kw alifikow a
ny personel do prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych po
staw y ciała, m asażu ■ rehabilitacyjnego, zajęć gim nastycznych 
a naw et harcerskich. W yniki okazują się zazwyczaj bardzo 
pozytyw ne; w  zakładach takich wskazywano nip. na wycho
wanków, k tórzy w chwili przyjęcia odznaczali się m ałą w y
dolnością ruchow ą i fizyczną, jednak dzięki długotrw ałym  
wysiłkom rehabilitacyjnym  znacznie wzrosła ich sprawność



m otaryczna; zob. A ugustynek i S ternalski (1975). Duże prze
życie dla wychowanków .stanowią wycieczki w  teren, biwaki, 
kolonie letnie. Stanowią bowiem nie tylko formę zdrowego 
wypoczynku dla dzieci, ale dostarczają również okazji „do 
zdobycia przez dzieci upośledzone um ysłowo wielu prak tycz
nych um iejętności: trzeba samem u przygotować posiłek, roz
bić namiot, zadbać o swoje rzeczy, zapakować plecak itp .” 
(Kostrzewa 1980: 56). Samą zresztą przynależność do takiej 
g rupy  tra k tu je  dziecko jako wyróżnienie, dowartościowanie 
i w yraz zaufania ze strony swych wychowawców; pobudza 
ona je do zwiększenia aktywności i uwagi, wyzwala jego in i
cjatyw ę i zacieśnia jego kon tak ty  z grupą; przyczynia się do 
wzrostu jego pewności siebie i samodzielności, poznania no
wych przedm iotów i pozytywnego ustoisunkowamia się do oto
czenia; zob. M inczakiewicz (1979), SoWa (1980).

Z badań eksperym entalnych Insty tu tu  Psyehoneurologicz- 
nego nad zastosowaniem terapii ruchow ej w ynika, iż zgod
nie z przew idyw aniam i teoretycznym i „opanowanie i uspraw 
nienie ruchów  dowolnych całego ciała wpływa dodatnio na 
sprawność pracy ręcznej, jak  również na postawę wobec 
wszelkiej p racy  d zdolność koncentracji uw agi” (Olechnowicz 
1975: 14— 15). Ćwiczenia dokładności i harm onii ruchów  do
wolnych stosuje sdę zresztą coraz powszechniej z dobrym  sku t
kiem  również w  leczeniu różnych zaburzeń u osób norm al
nych. W arto więc zwrócić szczególną uwagę na terapię ru 
chową i zajęciową, gdyż w ydatnie zwiększa oma zakres sa
modzielności życiowej wychowanków, pozwala przezwyciężyć 
inercję osobników apatycznych i korygować nadpobudliwość 
wychowanków bardzo ruchliw ych. Nie jest więc wskazane, by 
np. dzieci upośledzone· usadowić na parę godzin przed telewi-_ 
zorem lub radiem , gdy nadaw any jest program  dla nich n ie
zrozum iały, zaś ich wychowawcy w ykonują w tym  czasie inne 
prace; zoib. Szejnert (1980). Wiadomo bowiem, że pojm owanie 
i zapam iętyw anie symboli słow nych a także obrazowych jest 
u głębiej upośledzonych bardzo ograniczone i taki b ierny od
biór da tylko bardzo nikłe efekty, a czasem może naw et być 
szkodliwy.

3. SPECJALIZACJA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

W sytuacji, gdy dziecko upośledzone przebyw a w rodzinie, 
możliwe jest przystosowanie program u wychowawczego do 
jego potrzeb i poziomu rozwoju intelektualnego. W zakładzie



opiekuńczym takie indyw idualne trak tow anie nie zawsze da 
się zrealizwać z przyczyn obiektyw nych, naw et jeśli poszcze
gólne zakłady pragną stw orzyć swoim podopiecznym op ty
m alne w arunki zaktywizowania ich możliwości psychofizycz
nych. Zwykle bowiem, również w  niewielkim  zakładzie, li
czącym np. ok. 50 wychowanków, przebyw ają bardzo różne 
g rupy upośledzonych umysłowo: w stopniu um iarkowanym , 
znacznym i głębokim. U trudnia to  znacznie pracę personelu 
pedagogicznego, gdyż niełatwo· zorganizować naw et niew iel
ką jednorodną grupę, złożoną chociażby z 10 osób i prow a
dzić z nią zajęcia w. zakładowej szkole życia, jeśli taka gruip- 
ka obejm uje np. wychowanków w wieku od 8—20 lat, za
równo apatycznych jak  i nadpobudliwych, o bardzo różnym  
stopniu inteligencji, pod względem fizycznym  pełnospraw 
nych i mało wydolnych, chłopców i dziewczęta. Niekiedy m ały 
zakład chciałby przygotować wychowanków bardziej sp raw 
nych pod względem um ysłowym  i fizycznym do· wykonania 
jakichś prostych zajęć czy naw et zawodu. Zam iar taki może 
się jednak mimo najlepszych chęci okazać nierealny, chociaż
by ze względu na brak  odpowiedniego instruktora , urządzeń 
technicznych i w arsztatow ych lub pomieszczenia. Sytuacja 
taka jest szczególnie niekorzystna dla upośledzonych w stop
niu um iarkowanym , ponieważ w  w arunkach  sprzyjających 
mogliby naw et nauczyć się w ykonyw ania nieskom plikowanych 
czynności użytecznych albo prostego zawodu. Tymczasem 
wspólne przebyw anie z dziećmi znacznie i głęboko niedoroz
winiętym i pozbawia ich w dużym  stopniu stym ulacji środo
wiskowej, tym  bardziej że zaznacza się u nich niekorzystny 
trend  do zrów nania się z wychowankam i słabiej rozw inię
tymi'.

W niektórych zakładach znajdują się zarówno chłopcy, jak 
i dziewczęta. Aczkolwiek ośrodki koedukacyjne m ają n iew ąt
pliw ie swoje .dobre strony, to jednak często ich dyrektorzy 
i personel opiekujący w skazują na szereg problem ów  a naw et 
trudności z tym  związanych, ponieważ praca w  nich wymaga 
większej uwagi, odpowiedzialności, niejednokrotnie dodatko
wej pracy, zróżnicowanego trak tow ania pacjentów  i pacjentek, 
chociażby przy  organizowaniu zajęć, obozów harcerskich, p rzy 
gotowania do> 'zawodu. W ymagałoby to zatrudnienia dodatko
wych sił, co nie zawsze jest możliwe, szczególnie w  m ałym  
zakładzie. Zazwyczaj w jednym  ośrodku przebyw ają pacjen
ci o dużej różnicy wieku, do la t 20 a naw et starsi, o bardzo 
różnym  usposobieniu: z niektórym i z nich. zwłaszcza perso



nel żeński, m iewa niekiedy poważne kłopoty, gdy np. dany 
wychowanek jest bardzo silnie Zbudowany, a trzeba wykonać 
szczepienie ochronne lub zabiegi stomatologiczne; zoib. Wa- 
nyura  i Lufooiński (1978). W ydaje się, iż korzystniej byłoby, 
jeśliby przynajm niej takich  trudnych  wychowanków przejął 
inny  zakład z personelem  męskim.

W tym  samym zakładzie przóbyw ają zwykle również w y
chowankowie o bardzo różnym  stanie zdrowia, a więc fi
zycznie zdrowi, dobrze rozwinięci, albo też tylko częściowo 
spraw ni i obłożnie chorzy, p rzy  czym liczba chorób współ- 
w ystępujących jest u  nich bardzo· duża (Rosiński 1977). W ten  
sposób zakład ma charakter w ieloprofilowy i w ielofunkcyjny, 
częściowo zbliżony do szpitala, przy  czym  nie zawsze dyspo
nu je  odpowiednią kaidrą lekarską, pielęgniarską i możliwoś
ciam i rew alidacyjnym i, zwłaszcza jeśli jest oddalany od m ia
sta i w ażniejszych szlaków kom unikacyjnych.

Decydującą rolę w  rew alidacji oligofreników i w przygo
towaniu ich do przyszłych zadań życiowych odgryw ają nie
w ątpliw ie kw alifikacje personelu zatrudnionego oraz jego za
angażowanie. Nie bez znaczenia jest też odległość zakładu od 
większych ośrodków m iejskich i przem ysłow ych, lokalizacja 
w  terenie oraz jego funkcjonalność; często bowiem Domy Po
m ocy Społecznej mieszczą się w obiektach, k tóre służyły daw 
niej innym  celom i k tóre nie zawsze dało się wystarczająco 
zaadaptować do nowych zadań i celów. Dodatkowy problem  
stanow i rejonizacja zakładów; w  obecnych bowiem granicach 
województw znajduje sdę niekiedy zbyt m ała liczba zakładów, 
do których kierow ani są głębiej upośledzeni w  m iarę wolnych 
miejsc. Zakładów zaś jest w  k ra ju  nadal jeszcze za mało, więc 
czas oczekiwania na przyjęcie do zakładu ulega znacznemu 
w ydłużeniu, co niew ątpliw ie odbija się niekorzystnie na pro
cesie rew alidacji i socjalizacji wychowanków.

Aczkolwiek liczba Domów Pomocy Społecznej i nakłady 
na idh utrzym anie z roku na rok w zrastają, to· jednak  w  sy
tuacji, gdy zapotrzebow anie na nowe m iejsca jest większe niż 
możliwości ich zaspokojenia, trzeba je optym alnie w ykorzy
stać, z uwzględnieniem  zarówno wydolności psychofizycznej 
upośledzonych i ich szans rozwojowych, jak również kw alifi
kacji personelu, w arunków  lokalowych i środowiskowych za
kładu. W ydaje się, iż przede wszystkim  w arto by wziąć pod 
uwagę większą specjalizację ośrodków opiekuńczych, co nie
w ątpliw ie pozwoliłoby na w yraźne uspraw nienie i in tensyfi
kację rew alidacji i socjalizacji upośledzonych. U łatw iłoby to



również w pew nej mierze pracę personelu, można by też le
piej w ykorzystać w arunki lokalowe, techniczne, terenow e 
a czasem i gospodarcze danego zakładu.

W ydaje się, iż korzystnie byłolby kierować poszczególnych 
upośledzonych do zakładu o jakim ś określonym  profilu  rew a
lidacyjnym  bądź opiekuńczym, zaś w  razie potrzeby prze
nieść wychow anka do innego zakładu, k tó ry  bardziej odpo
w iadałby jeigo możliwościom psychofizycznym. Przede w szyst
kim w arto byłoby tworzyć osobne zakłady dla um iarkowanie 
upośledzonych, ale fizycznie pełnospraw nych, gdyż oni rokują  
największe nadzieje na stosunkowo duże usamodzielnienie się 
życiowe, jeśli proces ich edukacji będzie przebiegał praw idło
wo. Można by  w tak ich  zakładach stworzyć dla nich możliwie 
korzystne w arunki rozwoju, zatrudnić odpowiednie kadry  kw a
lifikowane, zwiększyć możliwości przyuczenia do zawodu, 
ew entualnie zatrudnienia w  przyzakładow ym  ośrodku pracy  
chronionej, zorganizować bazę w arsztatow ą i zaplecze tech
niczne. Z kolei inne zakłady, zwłaszcza małe, bardzo odległe 
od większych skupisk m iejskich i przem ysłowych, nie dyspo
nujące odpowiednio kwalifikowanym  personelem  pedagogicz
nym  i instruktoram i oraz w arsztatam i szkoleniowymi, mo
głyby np. przejąć pacjentów  obłożnie chorych lub najgłębiej 
niedorozwiniętych, k tórych  stan  zdrowia nie rokuje żadnej 
łub praw ie żadnej popraw y. Być może, iż niektóre ośrodki 
opiekuńcze nie byłyby Zbyt zadowolone z takiej reorganiza
cji, jeśliby np. m iały sam ych wychowanków głęboko upośle
dzonych obłożnie chorych. W w yniku takiej reorganizacji ogól
na liczba m iejsc w Domach Pomocy Społecznej uległaby za
pew ne niewielkim  zmianom; być może, iż naw et uległaby 
zwiększeniu, gdyż jeśliby w  jakim ś zakładzie były  np. same 
dzieci leżące, to można by dodatkowo wykorzystać jeszcze 
na salę chorych dotychczasowe pomieszczenia dla szkoły życia 
lub częściowo bawialnie, zaś niektóre e ta ty  pedagogiczne prze
kazać zakładowi, k tó ry  otrzym ał dzieci upośledzone w stopniu 
um iarkow anym , gdzie byłyby znacznie bardziej przydatne. 
Można by też w tedy lepiej w ykorzystać wykw alifikow ane 
kadry  z zakresu psychologii defektologicznej i pokrew nych 
dziedzin. Najwięcej jednak zyskaliby niew ątpliw ie na takiej 
reorganizacji upośledzeni w  stopniu 'um iarkowanym  a częścio
wo i znacznym, gdyż dysponowaliby większymi możliwościa
mi odpowiedniego przygotowania się do swoich przyszłych 
zadań i pełnienia pożytecznej roli w społeczeństwie.



4. ZWIĘKSZANIE SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ OLIGOFRENIKOW

Aczkolwiek wzmianki o opiece nad głębiej upośledzonymi 
sięgają wiele wieków wstecz, m. in. również w  Polsce, to 
jednak system atyczne próby oddziaływania wychowawczego 
na głębiej niedorozwiniętych umysłowo podjęli dopiero ok. 
180 lat tem u J. M. G. I ta rd  i S. Séguin we Francji. Itard, 
zająw szy się tzw. dzikim chłopcem z Aveyron, k tó ry  wyrósł 
w zupełnej izolacji, ocenił dość negatyw nie szanse rew ali
dacji i socjalizacji głąbiej upośledzonych. Na w ynikach jego 
badań oparli także swe wnioski w  tej dziedzinie późniejsi au 
torzy, jak Pestalozzi, M ontessori, Decroly i Descoendres. Do
piero w ostatnich 'dziesięcioleciach zaczęto przeprowadzać na 
coraz szerszą skallę badania eksperym entalne, m ające na celu 
ocenę możliwości psychicznych upośledzonych, zmniejszenie 
ich zależności od otoczenia, zwiększenie ich samodzielności 
życiowej, przysposobienie do aktyw nej roli w  społeczeństwie, 
przygotowanie do możliwie samodzielnej pracy zawodowej. Do 
szybkiego postępu naukowego w  tej dziedzinie przyczynili się 
w niemałej mierze rodzice dzieci upośledzanych, k tórzy indy
w idualnie bądź zrzeszeni s tara li się zainteresować swym i pro
blem ami, kłopotami, a czasem i osiągnięciami szersze kręgi 
społeczeństwa, naukowców i in sty tu ty  badawcze; zob. Gał
kowski (1979).

Często jednak dziecko głębiej upośledzane, zwłaszcza prze
bywające w  środowisku rodzinnym , mimo iż jest fizycznie 
spraw ne, nie jest należycie przyzw yczajone chociażby do 
częściowej samodzielności w  zakresie higieny i samoobsługi 
przy  spożywaniu posiłków i utrzym aniu  porządku. Można nie
kiedy podziwiać opiekowanie się takim  dzieckiem; szkoda, że 
nie zawsze towarzyszy tej troskliwości przywyczajande pod
opiecznego chociażby do najprostszych czynności, potrzeb
nych w  życiu codziennym i do jakichś funkcji użytecznych. 
W drażanie takich nawyków samoobsługowych wymaga od 
wychowawców niew ątpliw ie dużo czasu i cierpliwości oraz 
um iejętności pedagogicznych; o wiele szybciej bowiem można 
je  sam em u uibrać, nakarm ić czy też um yć; uczenie tych  czyn
ności zaś może trw ać wiele tygodni lub miesięcy i to bez 
pewności, czy rezu lta t będzie pozytyw ny.

■Również zakłady opiekuńcze m iały do niedaw na w tym  za
kresie dość zróżnicowane osiągnięcia. Na przykład w USA, 
jak  w ynika z badań T rajana i wsp. (1973), tylko ok. 15% spo
śród  przyjętych  do zakładu dzieci głęboko upośledzonych na



uczyło się czynności samoobsługowych; podobna sytuacja za
chodziła wg K ane (1978) również w RFN. Jednak  w ostatnich 
latach zaznaczyła się w tej dziedzinie w yraźna popraw a, gdyż 
w  różnych krajach  udało się nauczyć naw et ponad 50% upo
śledzonych w stopniu głębokim podstaw owych form  samo
obsługi w  tych zakładach, w których podjęto w tym  celu sy
stem atyczne zabiegi pedagogiczne, i zatrudniono dodatkowy 
personel, alby mógł więcej czasu poświęcić poszczególnemu 
wychowankowi oraz gdy kierowano się w tej p racy  w ytycz
nymi, opracow anym i przez w ybitnych specjalistów; zob. Ey- 
man, Tar ja;n i Cassady (1970).

Zakłady w Polsce mogą się w tej dziedzinie wykazać po
ważnym i osiągnięciami. Niektóre Domy Pomocy Społecznej 
widzą w tym  nieomal swe szczytowe osiągnięcie, jeśli możli
wie każde dziecko zdołało nauczyć się przynajm niej najp rost
szych czynności samoobsług owych. Zdarzały się niekiedy w ta 
kich zakładach sytuacje, iż rodzice lub dotychczasowi opie
kunowie byli ogromnie zdziwieni, iż dziecko nauczyło się tego 
nawet w dość krótkim  czasie; byli bowiem przeświadczeni, że 
nie jest do tego zdolne; w kilku przypadkach dali się naw et 
unieść przesadnem u optymizmowi i zastanaw iali się nad  jego 
przeniesieniem  do zakładu specjalnego· d la lekko upośledzo
nych lub do zwykłej szkoły, argum entując, że jest już prze
cież „prawie norm alne”. Byłaby więc wskazane, by  rodzice 
■takiego dziecka zostali odpowiednio poinform owani o jego 
możliwościach psychofizycznych, szansach jego rozwoju i me
todach uczenia go prostych czynności. Szczególną rolę w tej 
dziedzinie moigłyby odegrać poradnie specjalistyczne i dobrze 
zredagowane poradniki dla rodziców.

Nasuwa się pytanie, czemu należy przypisać częste niepo
wodzenia w nauczaniu dziecka upośledzonego niekiedy naw et 
prostych czynności. W edług K ane (1978) zasadnicza trudność 
polega na tym , iż takie dziecko uczy się w inny sposób niż 
osoba norm alna. Przede wszystkim  nie jest w stanie samo w y
uczyć się złożonych zachowań; muszą być rozłożone na p ro st
sze elem enty składowe. Odnosi się to również do różnych 
•czynności samooibsługoiwych, mimo iż osobie norm alnej mogą 
wydawać się mało skomplikowane. Na p rzykład  dziecko zdro
we po trafi bez większego trudu  nauczyć się całej sekwencji 
ruchów , nawet bez uprzedniego zadem onstrowania przez oso
by starsze tych czynności, k tóre prowadzą do celu, przypuść
m y umycia się, ubrania  się, posprzątania czegoś, zgodnie 
z otrzym anym  poleceniem; nie trzeba m u pokazywać poiszcze-



gólnych etapów tej czynności; początkowo będzie robiło 
wprawdzie p rzy  tym  wiele zbytecznych a naw et nieskoordy
nowanych ruchów, w końcu w ybierze jednak najskuteczniej
szą metodę i zapam ięta ją. Natom iast głębiej upośledzonemu 
dziecku nie w ystarczy dać polecenie: „Ubierz się” ; gdyż po 
prostu  nie wie, jak  to ma zrobić; podobnie bezradne będzie, 
gdy otrzym a inne złożone zalecenie. Trzeba nauczyć go po
szczególnych etapów w ykonania tego zadania, k tó re  muszą 
być możliwie proste, skuteczne i szybko· prowadzące do celu; 
por. W olska i wsp. (1967). Często okaże się naw et korzystne 
form owanie takiego, ruchu i  kierow anie nim u  takiego dziec
ka, do czasu aż go w ystarczająco opanuje, zapam ięta i spon
tanicznie lulb na polecenie potrafi samo powtórzyć. M etoda ta 
daje np. dobre efekty p rzy  uczeniu dziecka spożywania po
siłków i posługiwania sdę różnym i przedm iotam i codziennego 
•użytku. Można tu  nadmienić, iż takie „kształtow anie ruchów ” 
dało np. bardzo dolbre rezu lta ty  w  nauczaniu m ałp człeko
kształtnych uproszczonego języka gestów dla oisób głuchonie
mych; zoib. P a tte rson  (1978). Skuteczne bowiem naśladowanie 
akcji widzianej może okazać się d la  osoby upośledzonej nie
kiedy zbyt trudne.

Z powyższego wynika, iż decydującą rolę w procesie usa
modzielniania w ychow anków  odgrywać będzie odpowiednio 
w ykw alifikow any personel pedagogiczny. Jest więc rzeczą 
wskazaną, by  zapoznać go z celami, m etodami i osiągnięciami 
z tej dziedziny i podnieść jego kwalifikacje.

5. PRZYGOTOWANIE UPOŚLEDZONYCH DO SYSTEMATYCZNEGO 
WYKONYWANIA CZYNNOŚCI UŻYTECZNYCH I PRACY 

ZAWODOWEJ ORAZ DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE

Mimo różnych problem ów, związanych niekiedy z częścio
wym brakiem  potrzebnych kadr pedagogicznych lub wyposa
żenia technicznego i warsztatowego, wiele zakładów osiąga 
bardzo piękne rezu lta ty  w  zakresie zwiększania samodziel
ności życiowej swych wychowanków, wdrożenia ich do wyko
nyw ania różnych funkcji użytecznych, a czasem naw et p rzy 
uczenia ich do jakiegoś prostego zawodu. Ponieważ realizacja 
tego zadania jest procesem  długotrw ałym , dlatego aspekt ten  
•należy już wcześnie uwzględniać w  edukacji upośledzonych 
i z biegiem czasu intensyfikować wysiłki szkoleniowe. Jeśli 
więc w  wieku kilku lat wyraźnie dominować będą różne za



bawy ruchowe, uspraw niające, przyzw yczajenie do różnych 
form  samoobsługi i w ykonyw ania prostych poleceń porząd
kowych, to  w wieku k ilkunastu  la t program  wychowania 
i kształcenia podopiecznych będzie znacznie obszerniejszy. Nie 
byłoby bowiem wskazane, by kilkunastoletni chłopcy czy 
dziewczęta b rali udział w  zasadzie tylko w tych sam ych za
bawach czy zajęciach co dzieci k ilkuletn ie, gdyż powodowa
łoby to ich degradację psychiczną. Wiadomo, iż nie są w  sia
nie przyswoić sobie praw ie żadnych wiadomości teoretycznych, 
lecz tylko niektóre praktyczne; dlatego na tę dziedzinę w arto 
zwrócić szczególną uwagę i odpowiednio intensyfikować od
działywanie pedagogiczne.

Mogą to być początkowo zajęcia różnego typu w ew nątrz za
kładu, m. in. porządkowanie pomieszczeń, pomaganie m łod
szym dzieciom, pomoc przy  rozdaw aniu posiłków, pielęgnacja 
kw iatów  doniczkowych i ogrodowych, w ykonyw anie niektó
rych  prac kuchennych i gospodarczych. Jeśli np. jakaś grupa 
dziewcząt upośledzonych nauczyłąby się dobrze wykonywać 
prace związane ze sprzątaniem  pomieszczeń, napraw ą, p ra 
niem i prasow aniem  bielizny (niektóre zakłady m ają pod tym  
względem niezłe osiągnięcia), to po nabraniu  odpowiedniej 
w praw y mogłaby taka grupa podjąć pracę tego typu np. 
w  jakim ś szpitalu lub  innym  zakładzie, gdzie nieraz są kło
poty z zatrudnieniem  potrzebnej liczby salowych i sp rząta
czek, zwłaszcza w  silnie uprzem ysłowionych regionach, od
czuwających niekiedy pow ażny deficyt rąk  do pracy. W pew 
nych sytuacjach m ogliby naw et być dowożeni do takiego 
miejsca pracy albo też niektóre prace m ogłyby być wykonane 
w przyzakładow ym  ośrodku pracy chronionej.

Tylko część zakładów dysponuje odpowiednim i możliwoś
ciami technicznym i i kadrow ym i, pozwalającym i przygoto
wać wychowanków do wykonyw ania nieskom plikowanych za
jęć użytecznych i prostego zawodu, przy tym  odpowiadającego 
ich predyspozycjom  psychofizyczny,m lub zainteresowaniom . 
Tymczasem ,/oez przygotowania do pracy  zawodowej nie moż
na mówić o pełnej rew alidacji” (Berling 1975: 48); w sy tua
cjach uzasadnionych w arto byłoby więc starać się o przenie
sienie wychowanka do innego zakładu, gdzie m iałby lepsze 
w arunki rozwoju. Nie zawsze będzie to zadaniem  prostym , 
gdyż zakładom często zależy na tym., by mieć podopiecznych 
możliwie spraw nych, ponieważ w ym agają oni mniej pracy 
i opieki, a bardziej rozwinięci spośród nich mogą naw et po
móc przy niektórych zajęciach domowych.
8 — S tu d ia  P h ilo s .  C h r is t .



Tego rodzaju wdrożenie do różnych prac porządkow ych, do
mowych i gospodarczych może okazać się dla wychowanków 
bardzo korzystne; uczy ich bowiem zaradności, obowiązko
wości, w yrabia w nich poczucie odpowiedzialności, przyzw y
czaja ich do zachowania porządku oraz zwiększa ich samo
dzielność życiową. W ykonywanie tego typu funkcji pomoc
niczych powinno jednak stanowić tylko pewien etap przejścio
wy we właściwym przygotowaniu wychowanków do pracy za
wodowej i zwiększonych zadań życiowych. W ydaje się, iż w ar
to byłoby przedyskutow ać problem , czy nie byłoby pożytecz
nie zgrupować młodzież bardziej spraw ną (np. po 15 roku 
życia) w kilku dużych ośrodkach szkoleniowych, gdzie m ia
łaby możliwie optym alne w arunki rozwojowe, zwłaszcza pod 
względem zawodowym. Można byłoby wtedy znacznie lepiej 
uwzględnić jej możliwości psychofizyczne, uzdolnienia i za
interesow ania jakim ś konkretnym  zajęciem , nip. rolniczym, 
rzemieślniczym, zwłaszcza jeśliby wychowanek widział inne 
osoby przy takiej pracy lub sam mógł spróbować swych sił 
czy też odbyć staż wstępny. Łatw iej też można by w tedy 
stw ierdzić jego przydatność do zawodu, lub do takiego zaję
cia. Zakład taki m iałby więc charakter zbiorczej, w ieloprofi- 
lowej szkoły zawodowej z in ternatem , w  której mogłaby 
uczyć sdę również młodzież upośledzona miejscowa i dojeż
dżająca z okolicy. Można by wytypować w tym  celu jeden 
z już istniejących zakładów, którem u trzeba byłoby jednak 
nadać odpowiedni profil edukacyjny, zwiększyć jego kadrę in 
struk torską  i pedagogiczną, rozbudować w arsztaty  i wyposa
żyć go w różne pomoce techniczne.

Poszczególne zakłady m ogłyby w tedy do takiego ośrodka 
początkowo na próbę, a potem  na stałe kierować wszystkich 
odpowiednich kandydatów , k tórym  takie przeniesienie nale
żałoby przedstawić jako wyróżnienie i awans życiowy, a nie 
jako pozbycie się ich z zakładu lub jako karę. Można by
łoby np. już dwa lata wcześniej pojechać z ew entualnym i 
kandydatam i na kilka dni do. takiego zakładu, aby ich odpo
wiednio zainteresować, zachęcić, naocznie przekonać i psy
chicznie nastawić. U niknęłoby się w tedy sytuacji przedsta
wionej przez jednego z dyrektorów  Domu Pomocy Społecznej: 
„Mam tu grupę rozgarniętych chłopców; można by  ich za
trudnić w jakim ś ogrodnictwie lulb hodowli zwierząt; chętnie 
by to robili; n iestety  u m nie ku tem u nie ma w arunków ”. 
Faktycznie, położnie terenow e i charak ter budowli nie po
zw alały na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej.



Chłopcy ci pomagali więc personelowi w  utrzym yw aniu po
rządków w zakładzie.

N iekiedy wychowankowie są przyuczeni do wykonywania 
zajęć, k tóre są akura t specjalnością zatrudnionego w  zakładzie 
instruktora lub wychowawców, chociaż w  związku z tym  na
suw ają się czasem pew ne wątplwości, np. gdy chłopców fi
zycznie dobrze rozw iniętych uczy się haftow ania i innych ro 
bótek ręcznych, co niektórzy z nich robili zresztą dość urnie- 

. jętnie, a dziewcząt w  inym  zakładzie prac, k tóre wym agały 
większego wysiłku fizycznego. Chyba byłoby lepiej uczyć 
chłopców innych zajęć, np. produkow ania pustaków , p ły t 
chodnikowych, dachówek i innych elem entów ceramicznych, 
na które istn ieje  czasem duże zapotrzebowanie. N iewątpliwie 
zakład mały, odległy od szlaków kom unikacyjnych i w ięk
szych ośrodków przem ysłowych i m iejskich nie będzie na ogół 
w stanie stworzyć odpowiednich możliwości przyuczenia do ja 
kiegoś zawodu swoim wychowankom; może to jednak zrobić 
duży ośrodek szkoleniowy w jakim ś większym mieście lu!b w jego 
pobliżu; łatw iej byłoby też w tedy zaangażować odpowiednich 
instruktorów . Przypuszczalnie w takim  centralnym  zakładzie 
szkoleniowym chętnie podjęliby się instruktażu  naw et w  czy
nie społecznym, niektórzy em erytow ani rzem ieślnicy i ren 
ciści a naw et ludzie w pełni produktyw ni, ew entualnie w ra 
mach stażu niektóre grupy studentów; wydaje się, iż inicja
tyw a tego typu przyjęłaby  się i w naszym kraju.

Aby młodzież mogła jednak sprostać tym  zwiększonym 
zadaniom w takim  ośrodku, należałoby już stosunkowo 
wcześnie rozwijać w dzieciach odpowiednie nawyki, zwłasz
cza kontrolę swego zachowania, dostosowanie się do innych, 
wykonywanie poleceń., utrzym yw anie porządku. Zakład speł
nił w tedy dobrze swe zadania rew alidacyjne i wychowawcze, 
jeśli udało m u się doprowadzić jak najw iększą liczbę „wycho
wanków do poziomu um iejętności pozwalającego im pracą ło
żyć chociaż częściowo na własne utrzym anie” (Hese, Nowak 
Szukis 1971: 17; por. M alinowski 1973, Olechnowicz 1973).

6. ROLA PRACY W ŻYCIU UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

W ykonywanie pracy  użytecznej pozwala nie tylko na za
spokojenie potrzeb życiowych jednostki, ale ponadto „wywie
ra ogromny wpływ na kształtow anie się psychiki i rozwój 
osobowości człowieka. W zakładzie pracy upośledzony um ysło
wo nabywa um iejętności korzystania z różnorodnych usług



socjalnych i zdobywa doświadczenie przydatne mu także w ży- 
<ciu poza pracą” (Berling 1975: 48). Zapewnienie zajęcia w y
chowankom, szczególnie przez m ałe zakłady, oddalone od 
ośrodków przem ysłowych, może nastręczać większe proble
my; czasem zarysow ują się pew ne trudności p rzy  nawiązaniu 
kontaktów  między zakładem  wychowawczym a jakim ś przed
siębiorstw em  czy spółdzielnią lub gospodarstwem  rolnym ; 
brak  niekiedy odpowiednich tradycji, czasem w yraża się scep
tycyzm , czy upośledzeni sobie z danym i zajęciami poradzą, 
albo też są kłopoty z otrzym aniem  urządzeń produkcyjnych 
i surowców. Nie zawsze potrafi zakład załatwić pozytyw nie te 
spraw y, co można uznać za zjawisko niekorzystne, ponieważ 
wielu wychowanków, po odpowiednim  przeszkoleniu mogłoby 
stać się częściowo lub w pełni osobami produktyw nym i. Na 
przykład  dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Bobrku 
k. Oświęcimia wyraziła przekonanie, iż „można by przyuczyć 
do zawodu i zatrudnić co najm niej 3/4 moich podopiecznych; 
n ieste ty  tylko dla części z nich starczy miejsca i stanowisk 
p racy  w przyzakładow ym  ośrodku pracy chronionej”. Można 
czasem podziwiać ogromną inwencję, ta len t organizacyjny 
i  osiągnięcia niektórych zakładów w dziedzinie przysposobie
nia młodzieży do wykonania pracy zawodowej; w arto by jed 
nak  te odosobnione nieraz in icjatyw y poszczególnych zakła
dów centralnie wspierać i koordynować, niekiedy upowszech
nić, ew entualnie nadać im wyższą formę organizacyjną, cho
ciażby przez tworzenie zakładów o jakim ś określonym  pro 
filu  produkcji, np. rolnym , hodowlanym  czy rzem ieślniczym, 
w  przyzakładow ym  ośrodku pracy chronionej, dokąd można 
byłoby skierować również młodzież z innych zakładów, aby 
mogła pracować zgodnie ze swymi możliwościami i upodo
baniam i. Prowadzałoby to ido większej specjalizacji zakła
dów, a  tym  saimym um ożliwiałoby to osiąganie korzystniej
szych rezultatów  rew alidacyjnych. Pozwoliłoby to też lepiej 
wykorzystać um iejętności i doświadczenie zatrudnionych tam  
instruktorów  i wychowawców oraz skoncentrować środki m a
terialne na jednej dziedzinie, zamiast rozpraszać je w róż
nych kierunkach.

W ydaje się, iż byłoby więc korzystniej, jeśliby w jakim ś 
zakładzie, k tó ry  ma energicznego i przedsiębiorczego dyrek
tora  i odpowiednią kadrę wychowawców i instruktorów  oraz 
dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami i urządzeniam i 
w arsztatow ym i, dobrymi kontaktam i z jakim ś zakładem  prze
m ysłowym  luib spółdzielnią, było zamiast 12 różnych grup



wychowanków „w wieku od 4 do 28 lat, od całkowicie nie
spraw nych do pełnospraw nych fizycznie, z niedorozwojem 
umysłowym różnego stopnia” (Augustynek i S ternalski 1975: 
59) tylko jakaś jednorodna grupa młodzieży upośledzonej, lecz 
pełnospraw nej fizycznie, gdyż można byłoby w tedy znacznie 
rozwinąć produkcję, praca zaś personelu stałaby się bardziej 
in teresująca, w ydajna i lżejsza. Natomiast; dzieci kalekie, le
żące, głęboko niedorozwinięte, bez szans rew alidacji m ogłyby 
zostać z takiego zakładu przeniesione do innego ośrodka opie
kuńczego, k tó ry  takich możliwości uczenia i zatrudnienia nie 
ma. W ydaje się bowiem, iż um iarkowanie upośledzonym taka 
reorganizacja stw orzyłaby lepsze szanse rozwoju i zatrud
nienia, zaś najsłabiej rozw iniętym  podopiecznym w niczym 
by  nie za-szkodziła.

Nawet przy zachowaniu obecnej s tru k tu ry  organizacyjnej 
zakładów nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane wszystkie 
możliwości zatrudnienia wychowanków. W wielu przypadkach 
władze nadrzędne m ogłyby dopomóc zakładom  lub naw et je 
wyręczyć w nawiązyw aniu kontaktów  z przem ysłem , w urzą
dzaniu w arsztatów  szkoleniowych i produkcyjnych, przydzie
laniu zamówień, dostarczaniu surowców i zbycie produktów  
lub zmianie jednego typu produkcji na inny. Spraw a ta  jest 
w arta  zachodu, gdyż z dotychczasowych doświadczeń zakła
dów, k tóre zorganizowały ośrodki pracy  chronionej lub posta
rały  się o zatrudnienie wychowanków w  jakim ś zakładzie w y
twórczym , w ynika, iż ,,ze względu na duże zaangażowanie 
emocjonalne w wykonyw aną pracę, jakość jej jest co najm niej 
równa jakości pracy osób spoza dom u” (Augustynek i S tu 
dzińska 1979: 54); por. Różycka (1959), Dybw aad (1966). W arto 
byłoby jednak zastanowić się nad celowością stw orzenia ja 
kiegoś dużego kom pleksu wytwórczo-mieszkanioiwego z wielo
branżową produkcją i usługami rzemieślniczymi, gospodar
stw em  rolno-hodowlanyim i ośrodkiem szkoleniowym dla mło
dzieży upośledzonej; pozwoliłoby to na znaczne zwiększenie 
prac i zajęć, k tóre mogliby wykonać upośledzeni.

Pew ne problem y nasuwa też sposób w ynagradzania czy p re
miowania upośledzonych za wykonaną pracę. Zazwyczaj za
robione przez nich pieniądze są deponowane na książeczkach 
PKO. Wiadomo jednak, że upośledzeni m ają bardzo niejasne 
rozeznanie w wartości 'pieniędzy, zaś ich um iejętności licze
nia są z reguły bardzo ograniczone; dlatego zapis w  książecz
ce oszczędnościowej mało przem awia do ich wyobraźni. Aby 
zwiększyć ich zainteresow anie bodźcami m aterialnym i, można



by nip. wprowadzić na użytek podopiecznych zakładu „we
w nętrzny system  pieniężny”, k tóry  odpowiadałby urzędow e
m u zapisowi w ich książeczce PKO. M ogłyby go tworzyć np. 
różnokolorowe żetony lub inine zm cżki, które można by w kle
jać w odpowiednią „książeczkę oszczędnościową”. W ychowan
kow ie m ieliby p rzy  tym  sporo satysfakcji.' uczyliby siię trochę 
liczyć lub przynajm niej porównywać, m ieliby w tedy b a r
dziej realne pojęcie o swoich wkładach niż takie, że jest ich 
„m ało”, ,ydużo” czy „bardzo dużo”, mogliby śledzić ich p rzy
rost lub  ubytek. Stosownie do tego system u m ogłyby też być 
oznakowane przedm ioty do sprzedaży w zakładowym  kiosku, 
k tóre m ogliby tam  wychowankowie inalbywać za zgodą swych 
opiekunów. W ydaje się, iż taki system  rozliczeniowy stano
wiłby dodatkowy bodziec do intensyw niejszej i bardziej s ta 
rannej pracy.

W związku z pracą zarobkową upośledzonych pow staje jesz
cze szereg innych kw estii praw no-etycznych, m. in. odpowie
dzialności w razie w ypadku przy pracy; ryzyko takie jest 
wprawdzie niew ielkie, gdyż zazwyczaj w ykonują zajęcia „bez
pieczne” , pod doświadczonym okiem opiekuna lub in struk to 
ra, niemniej całkowicie wykluczyć go nie można. Podobnie 
przedstaw ia się problem  odpowiedzialności za jakość wyko
nyw anej przez nich pracy i ewentualnego spowodowania stra t 
m aterialnych i produkcyjnych. Dochodzą trudności z dyspo
nowaniem  pieniędzy, zarobionych przez wychowanków; wia
domo, iż rozeznanie upośledzonych w hierarchii potrzeb ży
ciowych i ich poczucie odpowiedzialności jest ograniczone. 
Czy można np. częścią zarobionych przez nich pieniędzy we
sprzeć rodzinę zatrudnionego, jeśli ta znajduje siię w tru d 
nym  położeniu m aterialnym ? A jak  postąpić w sytuacji, gdy 
rodzina wykazała zupełny b rak  zainteresow ania się losami 
wychowanka, a teraz, gdy zaczyna zarabiać, zamierza spro
wadzić go do domu albo też domaga się dysponowania jego 
dochodami; jak wysokie winno być tzw. kieszonkowe, pozosta
wiane wychowankowi do swobodnego wydatkowania; do kogo 
łub do jakiego grona osób należy ostateczna decyzja w przy
padku dokonania większych zakupów itp.? Nie do uniknięcia 
jest też wytworzenie się wśród wychowanków zakładu więk
szych różnic w  standardzie życiowym, które mogą być przy
kro odczuwane przez osoby niezdolne do pracy; jak zm niej
szyć ew entualne duże dysproporcje w  posiadaniu rzeczy oso
bistych. Problem  te n  odpadłby, jeśliby upośledzeni p racu ją



cy byli tylko w wydzielonych zakładach; zoib. Augustynek 
i Studzińska (1979).

P rzy  rozpatryw aniu różnych zagadnień związanych z pracą 
wychowanków nie można oczywiście kierować się głównie jej 
aspektem  ekonomicznym i finansowym , choć jest niew ątpli
wie bardzo ważny. Zajęcia bowiem przez nich wykonyw ane 
m ają dla nich, prócz wartości wym iernych, jeszcze duże zna
czenie psychoterapeutyczne. Sprzyjają bowiem ich lepszemu 
samopoczuciu, zwiększają ich zainteresow ania i sa
modzielność życiową, pozw alają nawiązać kon tak ty  nawet 
z ludźmi spoza zakładu, czują się dowartościowani i p rzydat
ni społecznie, moigą o wiele intensyw niej włączyć się w nor
malne życie społeczeństwa, a przecież to stanowi cel- długo
trw ałego procesu ich rew alidacji i socjalizacji; zoib. Tymowski 
(197*2), Malinowski (1973), Berling (1975).

7. ZAKOŃCZENIE

Nie zawsze personel zakładów posiada odpowiednie kw ali
fikacje pedagogiczne i zna w wystarczającej m ierze założenia, 
m etody i cele rew alidacji upośledzonych; poleiganie na um ie
jętnościach i doświadczeniach wyniesionych z wychowania 
dzieci norm alnych może okazać się zupełnie niew ystarczające. 
Na przykład w jednym  z zakładów „na sześć wychowawczyń 
zatrudnionych w Domu, pięć ma wykształcenie podstawowe, 
jedna zawodowe-ifryzjerskie... Żadna nie zna celów i zadań 
szkoły specjalnej prowadzonej przy Domu. Żadna nie zna 
pojęć: zabaw y tem atyczne, zabaw y konstrukcyjne, zabawy 
i gry dydaktyczne, zabaw y ruchow e”; trudno więc dziwić się, 
iż w  zakładzie tym  „przez 13 la t usamodzielniono tu  tylko jed 
nego chłopca... k tó ry  był zresztą praw ie norm alny. Reszta 
utknęła w Domu (Szejnert 1980: 7). Sytuacja taka należy nie
wątpliw ie do odosobnionych, inne bowiem zakłady mogą w y
kazać się bardzo pięknym i nieraz rezultatam i rew alidacji 
i socjalizacji wychowanków. Na przykład w jednym  zakła
dzie osiem lat tem u zakwalifikowano aż 48 wychowanków do 
pracy w Spółdzielni Inwalidów, którzy po przejściu badań 
uzyskali grupy inwalidzkie i podjęli pracę pod okiem do
świadczonych instruktorów ; zoib. A ugustynek i Studzińska 
(1979).

Byłoby więc bardzo korzystne, alby wśród wychowawców 
upowszechnić inform acje o nowych osiągnięciach w  dziedzi
nie defektologii i rehabilitacji upośledzanych. Bardzo ważne



znaczenie dla osiągnięcia jeszcze większych efektów rew ali
dacyjnych ma kształcenie dla potrzeb zakładów  opiekuńczych 
wyśoko kw alifikow anych kadr. Szczególnie korzystna by ła
by  też bardziej intensyw na wym iana doświadczeń między po
szczególnymi zakładami, zwłaszcza p rak tyk i i staże przyszłych 
wychowawców w jakim ś przodującym  ośrodku.

Można by tu  nadmienić, iż niektóre zakłady m ają niekiedy 
pew ne problem y ze skom pletowaniem  i ak tualizacją dokum en
tów  o swoich wychowankach, np. dotyczące etiologii niedo
rozwoju, występow ania chorób dziedzicznych w rodzim e 
i bliskim  pokrew ieństw ie, a także alkoholizm i zaniedbania 
środowiskowego itp. Gromadzenie i opracowanie takich m a
teriałów  miałoby n ieraz duże znaczenie kliniczne i praktyczne, 
zwłaszcza dla poradnictw a rodzinnego i badań nad upośledze
niem umysłowym.

Bardzo korzystne byłoby również prowadzenie „dziennicz
k a” dla poszczególnego dziecka, w  którym  odnotowano by 
konkretne zalecenia psychologa, wyniki stosowanych m etod 
pedagogicznych, ważniejsze w ydarzenia i zachowanie się pa
cjenta, a także inne w ażne infrm acje. Pozwoliłoby to prześle
dzić dotychczasowe etapy jego 'rewalidacji, umożliwiłoby 
szybką orientację o jego możliwościach psychfizycznych oso
bom  nowo zatrudnionym , np. wychowawczyniom, psychologo
wi, pielęgniarce, pozwoliłoby bezproblemowo kontynuow ać 
pracę poprzedników.

W ydaje się, iż intensyfikacja procesów rew alidacyjnych, 
zwłaszcza większa specjalizacja zakładów opiekuńczych, przy
czyniłaby się w ydatnie do wzrostu liczby wychowanków 
o większej samodzielności życiowej i użyteczności społecznej. 
Ze względu na dobro samych wychowanków, ale także w  celu 
zm niejszenia nakładów na ten  cel społeczny (w ostatecznym  
rozrachunku), należałoby upośledzonym stworzyć możliwie 
optym alne szanse rozwoju, czy to w  zakładzie opiekuńczym, 
m. in. poprzez zwiększenie liczby personelu pedagogicznego, 
czy też w ram ach szkolnictwa specjalnego i poradnictw a ro
dzinnego, a także poprzez budowę nowych ośrodków rew ali
dacyjnych, aby jak  najw ięcej spośród nich mogło się włączyć 
do życia i p racy  w społeczeństwie.
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E R Z IE H U N G  Z U R  S E L B S T Ä N D IG K E IT  G E IS T IG  B E H IN D E R T E R  
K IN D E R  U N D  JU G E N D L IC H E R

(Zusam m enfassung)

Ein geistig schw er behindertes K ind ist in  allen Lebensbereichen 
m ehr oder w eniger von seinen E rziehern abhängig. Diese A bhängig
keit kann  jedoch w esentlich verm indert w erden, w enn das K ind en t
sprechend didaktisch  behandelt w ird, w as jedoch viel Geduld, päda
gogische Fachkenntnisse, erzieherisches Geschick und W ohlwollen 
gegenüber dem  Pflegling erfordert. N icht zu o ft w erden  die E ltern  
im stande sein dieser Aufgabe zu entsprechen, besonders, w enn sie 
noch andere K inder betreuen  und ausserdem  berufstä tig  sind.

Ein Fürsorgeheim  fü r R e tard ierte  verfüg t dagegen gewöhnlich 
über pädagogisch geschulte L eh rk räfte  und technische H ilfsm ittel, 
welche die F ortb ildung der B ehinderten  w esentlich fördern. Doch 
auch hier zeichnen sich noch verschiedene M öglichkeiten einer In 
tensiv ierung des Revalidationsprozesses ab, z. B. durch  eine w eitge
hende Spezialisierung der entsprechenden W ohlfahrtsheim e. Die E r
ziehung und A usbildung selbst muss vor allem  auf eine Vergrösse- 
rung  der Selbständigkeit R eta rd ie rte r in verschiedenen L ebensberei- 
ohen ausgeriidhtet sein, w as u. a. auch eine entsprechende B erufs
ausbildung oder zum indest eine V erm ittlung gewisser p rak tischer K enn t
nisse zur V errichtung von H and- und W erkarbeit beinhaltet.


