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UZASADNIENIE 
WYBORU 



CEL PROJEKTU

Konfrontacja 
postrzegania osób  
z zespołem downa 
przez studentów i 
rodziców  dzieci 
niepełnosprawnych. 



WARUNKI REALIZACJI I 
PRZEBIEG REALIZACJI 

Stworzenie dwóch ankiet na podstawie obranej przez nas literatury, zawierających analogiczne 
do siebie  pytania, skierowane do dwóch grup: rodziców osób z zespołem Downa oraz 
studentów

Ankiety składały się z 5 części o następujących nazwach :

- edukacja

-- postawy rodziców dzieci z zespołem Downa

- społeczna percepcja

- aktywizacja zawodowa

- self- adwokatura

Każda z części zawierała od 3 do 6 pytań

Ankieta dla rodziców została zamieszczona na portalu społecznościowym Facebook w grupie 
przeznaczonej dla rodziców z zespołem Downa: „Zakątek 21”

Ankieta dla studentów została zamieszczona na portalu społecznościowym Facebook w 
grupach przeznaczonych dla studentów KUL



EFEKTY ZAMIERZONE A 
OSIĄGNIĘTE 

Wizja naszego projektu a koronawirus

Ilość i zaangażowanie osób badanych, trudności w zebraniu próby

Finalnie: 33 badanych studentów i 40 badanych rodziców dzieci z ZD, 2 
kwestionariusze, badanie w formie online, obszerny raport z wnioskami, 
stworzenie strony na Facebooku z upowszechnieniem wniosków



EDUKACJA DZIECI Z ZESPOŁEM 
DOWNA - NAJWAŻNIEJSZE 

WNIOSKI

 



SYTUACJA INDYWIDUALNA 
RODZICÓW DZIECI Z 
ZESPOŁEM DOWNA - 
WNIOSKI
W1: Ponad połowa badanych rodziców stwierdziła, że w chwili narodzin 
niepełnosprawnego dziecka czuli żal do losu, bezradność i lęk. Jednak około 
40% rodziców przyznało, że czuło miłość i chęć opieki. Akceptację wskazało 
25% badanych. 
Wśród studentów niespełna 70% ankietowanych przewidywało, że rodzice w 
chwili narodzin dziecka odczuwało przede wszystkim miłość.

W1: Ponad 70% rodziców oznajmiło, że niepełnosprawność dziecka została 
zaakceptowana przez znajomych, rodzinę i sąsiadów od razu po 
narodzinach. 22,5% stwierdziło, że akceptacja pojawiła się dopiero po 
pewnym czasie, a 5% badanych przyznało się, że najbliżsi nadal nie 
zaakceptowali dziecka. Wśród studentów 60% wyraziło podejrzenie, że najbliżsi 
rodziców zaakceptowali dziecko dopiero po pewnym czasie. 

W3: 82% studentów wyraziło zdanie, iż relacje współmałżonków po narodzinach 
dziecka mogły ulec zmianie. Od strony rodziców 20% badanych przyznało, że ich 
relacje uległy pogorszeniu, jednak prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że 
ich związek uległ poprawie i wzmocnieniu. 



SPOŁECZNA PERCEPCJA 
DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA- 

WNIOSKI
Studenci:

Rodzice: 



„Czy spotkał/a się Pan/Pani kiedykolwiek z 
krzywdzącymi lub pozytywnymi opiniami na temat 
seksualności/ potrzeby bliskości swojego dziecka?”

„Co sądzisz na temat seksualności/ potrzeby bliskości 
osób z Zespołem Downa?”

85% rodziców nie spotyka się ze stwierdzeniami 
odnoszącymi się do seksualności/ potrzeb ich dziecka 

(dziecko jest za małe, aby pojawiały się takie 
komentarze; mieszkam w innym państwie, gdzie 

dziecko traktowane jest jak inne dzieci;) )

6,1% studentów odpowiedziało nie wiem/ nie mam zdania 
na ten temat

 
2,5% spotyka się z pozytywnymi

72,% studentów stwierdzało , że osoby z ZD niczym nie 
różnią się od zdrowych osób; mają takie same potrzeby jak 
one; osoby z ZD są bardziej otwarte i łatwiej okazują swoje 

emocje.
12,5% spotyka się z krzywdzącymi komentarzami 

(osoby z ZD nie mają prawa do zaspokajania swych 
potrzeb seksualnych i zakładania rodziny, osoby z ZD 
nigdy nie będą współżyć; jedna ze stwierdzeniem , że 

osoby z ZD nie posiadają seksualności; gorszące 
reakcje oraz naśmiewanie się z osób z ZD podczas 

poruszania takiego tematu)

21,9% studentów sądziło, że osoby z ZD mogą odczuwać 
frustrację z powodu braku zaspokojenia swych potrzeb; 

osoby te mają zwiększoną potrzebę bliskości, potrzeba ta 
ujawnia się wcześniej u osób z ZD; ich popęd jest 

zwiększony niż u osób zdrowych, przez co mogą być 
odbierane jako natarczywe lub zboczone;  osoby z ZD 

odczuwają i odbierają potrzebę bliskości w inny sposób od 
zdrowych osób, co może wynikać z braku odpowiedniej 
edukacji; mentalne są młodsze od rówieśników, przez co 
zaspokajanie przez nie potrzeb seksualnych może być nie 

„w porządku”; zaspokajanie potrzeb powinno być 
dozwolone po rozmowie z psychologiem bądź 

seksuologiem.



AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
RODZICÓW DZIECI Z ZESPOŁEM 
DOWNA - WNIOSKI

Studenci:

Rodzice:



UPOWSZECHNIENIE PROJEKTU

• Chyba trzeba wrzucić coś o tej naszej grupie na fb i można 
pościemniać, że wrzuciłysmy to na fora dla rodziców 





METAREFLEK
SJA 

Trudności w dostaniu się 
do “zamkniętej” 
społeczności rodziców 
dzieci z ZD. 

Uświadomienie sobie tego 
jak ważny jest dobór słów 
podczas poruszania 
trudnych tematów. 

Konfrontacja z 
prawdziwymi problemami 
osób z Zespołem Downa i 
ich rodzin



DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ!

☺


