
Dostosowanie usług świadczonych przez organizacje 

działające na rzecz osób  

z niepełnosprawnością intelektualną do potrzeb 

nowych użytkowników – osób z chorobami 

psychicznymi i podwójną diagnozą. 

Opracowanie: Anna Filipczak 



PLAN PREZENTACJI 

 Krótko o Projekcie Partnerskim 

 Rezultaty dotychczasowej współpracy 

 Strategie zastosowane przez PSOUU 

 Zachęta do współpracy 

 



Adaptacja usług dla osób  

z niepełnosprawnościami do nowych 

użytkowników 

 Partnerzy: 

 Union nationale des associations de parents,  
de personnes handicapees mentales et de leurs 
amis (Unapei), Francja 

 Jugend am Werk Begleitung von Menschen mit 
Behinerung GmbH, Austria 

 Learning Disability Wales, Wielka Brytania 

 European Association of Service Providers for 
Persons with Disabilities, Belgia 

 Kézenfogva” Összefogás a Fogyatékosokért 
Alapítvány (Hand in Hand Foundation), Węgry 

 CECD Mira Sintra, Portugalia 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Jarosławiu, Polska 



NOWE WYZWANIA 

 W Unii Europejskiej 
usługodawcy koncentrujący się 
na wspieraniu osób  
z niepełnosprawnością 
intelektualną stają w obliczu 
nowego wyzwania:  
są coraz częściej 
zobligowani do wspierania 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi i osób  
z podwójną diagnozą.  
Taka pomoc często świadczona 
jest bez odpowiedniego 
przygotowania.  



CELE PARTNERSTWA 

Zapewnienie innowacyjnego wsparcia  
i dopasowania umiejętności 
personelu wspierającego osoby 
niepełnosprawne do potrzeb nowych 
odbiorców  
w dziedzinach:  

 

 edukacji 

 pracy i zatrudnienia 

 niezależnego życia 

 

 



ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 

 

Analiza: 

 przyczyn zróżnicowania osób 
niepełnosprawnych wspieranych  
w różnego typu placówkach 

 wyzwań, jakie stoją przez usługodawcami, w 
szczególności  
w kontekście umiejętności personelu  
i szkoleń 

 analiza strategii zastosowanych w danym 
kraju (NPOZP) oraz strategii 
poszczególnych usługodawców 

 analizy przypadku i „dobre praktyki” 

 opracowanie i rozpowszechnienie 
rekomendacji dla osób świadczących 
wsparcie, ustawodawców i instytucji 
finansujących 



GŁÓWNE PRZYCZYNY 

DYWERSYFIKACJI UŻYTKOWNIKÓW 

 

 więcej osób z niepełnosprawnością intelektualną ma również 
problemy ze zdrowiem psychicznym (7 państw) – zaburzenia 
autystyczne i osobowości, schizofrenia, demencja 

 brak diagnozy (6 państw) 

 niedostatecznie dobra diagnoza (5 państw) 

 brak planu wsparcia (5 państw) 

 rozpoznanie zaburzeń psychicznych jako niepełnosprawność (5 
państw) 

 brak lub niewystarczająca ilość usług dla osób  
z podwójną diagnozą (5 państw) 

 niedobór usług dla osób z chorobami psychicznymi  
(5 państw) 

 zmiany na poziomie wsparcia świadczonego przez rodzinę  
(5 państw) 

 



WYZWANIA 

 

 lepsze i multidyscyplinarne szkolenia 
personelu 

 tworzenie sieci kontaktów  
i współpraca z ekspertami i sektorem 
zdrowia  

 konkretna metodologia pracy  

 lepsze finansowanie  

 odpowiednia diagnostyka  

 innowacyjne usługi  

 pełne włącznie użytkowników 

 



CO PRZED NAMI… 

 

• Strategie narodowe oraz  

strategie stosowane  

przez usługodawców 

•Opracowanie   rekomendacji 

 

• Analizy przypadków 

• Dobre praktyki 

 



WYZWANIA WYNIKAJĄCE  

Z POJAWIENIA SIĘ 

 „NOWYCH UCZESTNIKÓW” – PRÓBA 

ADAPTACJI USŁUG 

 

 SYTUACJA TRUDNA 

 DOTYCHCZASOWA REAKCJA 

  ANALIZA POTRZEB 

  

 



ZAPLANOWANE 

DZIAŁANIA 
 Identyfikacja osób z podwójną diagnozą  

i chorobami psychicznymi w placówkach PSOUU 
Koło w Jarosławiu 

 Wypracowanie instrukcji/procedury postępowania 
w sytuacjach trudnych 

 Grupa wsparcia/Superwizja pracowników 

 Sieć połączeń ze służbą zdrowia /konsultacje, 
szkolenia z zakresu psychiatrii/ 

 Orzecznictwo – potrzeba adekwatnej diagnozy 

 Zbadanie potrzeb rodziców/szkolenia/grupy 
wsparcia 

 



 Identyfikacja osób z podwójną diagnozą  
i chorobami psychicznymi w placówkach 
PSOUU: 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy 

 13 os./42 uczestników = 31 % 

 Centrum DZWONI w Jarosławiu 

 7 os./30 = 23 % 

 Warsztat Terapii Zajęciowej  

 13 os./45 = 28 % 

 Zakład Aktywności Zawodowej 

 27 os./57 = 47 % 

 Zakład Aktywności Zawodowej Oleszyce  

 6 os./18=33 % 

 



 Wypracowanie 
instrukcji/procedury 
postępowania  
w sytuacjach trudnych 

 

 Wypracowanie propozycji 
poradzenia sobie  
w sytuacjach trudnych 
dotyczących konkretnych osób 
(uczestników placówek, 
pracowników 
niepełnosprawnych) - 
powołanie zespołu specjalistów, 
którzy wspólnie mogliby 
zaproponować model 
współpracy  
z osobą niepełnosprawną 

 



 Grupa wsparcia/Superwizja 
pracowników 

 

 Każdy z zespołów zgłasza 
potrzebę superwizji lub wsparcia 
w mniejszych zespołach (w 
wybranych placówkach 
superwizja prowadzona jest w 
sposób systematyczny) 



 Sieć połączeń ze służbą zdrowia 
/konsultacje, szkolenia z zakresu 
psychiatrii/ 

 

 Współpraca z lekarzami psychiatrami, 
psychologami klinicznymi, otwartymi na 
współdziałanie, zainteresowanymi 
wątkiem podwójnej diagnozy 
(konsultacje w odniesieniu do 
konkretnych osób) 

 

 Współpraca z ośrodkami pomocy 
społecznej (współpraca specjalistów  
w odniesieniu do konkretnych osób) 



 Orzecznictwo – potrzeba 
adekwatnej diagnozy 

 

 Poszerzenie wiedzy osób z 
podwójną diagnozą oraz z chorobą 
psychiczną, specjalistów, rodziców   
w odniesieniu do procesu 
orzecznictwa 

  Wsparcie „nowych 
użytkowników”, ich rodziców, 
opiekunów podczas wypełniania 
wniosków, zbierania dokumentacji 
medycznej (złożenie takich 
dokumentów, aby diagnostyka była 
pełna, wyczerpująca) 

 



 Zbadanie potrzeb 
rodziców/szkolenia/grupy 
wsparcia 

 

 Rodzice często nie są świadomi 
występowania podwójnej 
diagnozy, nie wiedzą również 
jak wspierać osoby z chorobami 
psychicznymi, potrzebują nowej 
wiedzy, nazwania problemu, 
wypracowania nowych 
schematów zachowań, 
postępowania  



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Więcej informacji na: 

www.jaroslaw.psouu.org.pl 

http://www.easpd.eu/en/content/adapting-services-persons-disabilities-new-users 

 

Kontakt mailowy: a.filipczak@dzwoni-jaroslaw.pl 
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