




Natura człowieka sprawia, iż ma on 
zdolność wytwarzania silnych, pozytywnych 
więzi emocjonalnych, trwale łączących go 
z osobami, nie będącymi jego krewnymi. 
Jedną z najważniejszych więzi tego rodzaju 
jest przyjaźń. Podstawę jej istnienia stanowi 
poczucie wzajemnej akceptacji, bliskości 
psychicznej i zaufania. Sprawiają one, że 
grupa przyjaciół stanowi krąg o najwyższym 
stopniu intymności. 



Natura intymności, która łączy osoby, 
decyduje o liczebności kręgu przyjaciół. 
Często ogranicza się on do jednej lub dwóch 
osób. Osoby te łączy wzajemna empatia, 
podzielają one swoje stany emocjonalne, 
udzielają sobie wsparcia psychicznego, 
pomagają w potrzebie. Niekoniecznie 
natomiast muszą podzielać te same poglądy, 
aktywności i zainteresowania. Z biegiem 
czasu, osoby zaprzyjaźnione, upodabniają się 
do siebie. 





Znaczenie przyjaźni oraz towarzyszącego jej 

upodabniania się do siebie są szczególnie 

wysokie w wieku młodzieńczym. W miarę 

przechodzenia w dorosłość, słabną. Mogą 

odzyskać wysoką pozycję w okresie późnej 

dorosłości. Dla osób niewidomych czy osób 

na wózkach inwalidzkich, poziom identyfikacji 

z przyjacielem jest bardzo wysoki. Przewyższa 

on poziom identyfikacji u osób z pełną 

sprawnością ruchową i wzrokową.  



 Obniżona sprawność sensoryczna (zmysłowa) – brak, 
uszkodzenie lub zaburzenie funkcji analizatorów zmysłowych  
(są to m.in. osoby niewidome, niedowidzące, głuche, 
niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej) 

 Obniżona sprawność intelektualna – upośledzenie 
umysłowe, demencja starcza 

 Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego – 
zaburzenia równowagi nerwowej, emocjonalnej oraz zdrowia 
psychicznego 

 Obniżona sprawność komunikowania się – utrudniony kontakt 
słowny (zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się) 

 Obniżona sprawność ruchowa – osoby z dysfunkcją narządu 
ruchu (wrodzoną lub nabytą) 

 Mózgowe porażenie dziecięce 

 Obniżona sprawność psychofizyczna z powodu chorób 
somatycznych – np. nowotwory, guz mózgu, cukrzyca, rak) 

 

Przyczynami niepełnosprawności są: wady wrodzone, choroby 
przewlekłe oraz zdarzenia nagłe (wypadki, urazy, zatrucia, infekcje, 
komplikacje medyczne). 





Szczególne znaczenie w procesie poszukiwania  

i konsolidowania przyjaźni ma szkoła. To w niej osoba 

niepełnosprawna przebywa w środowisku rówieśniczym. 

Szkoła z racji zinstytucjonalizowania posiada określone 
cele i zadania. W klasie, do której chodzi osoba 

niepełnosprawna, powstają związki emocjonalne: 

pierwsze miłości, przyjaźnie, nici sympatii. Łączą one 

grupę rówieśniczą i stanowią silny bodziec do rozwoju  
u osoby niepełnosprawnej czy to z niepełnosprawnością 

intelektualną, emocjonalną, czy fizyczną.  

Jego podstawę buduje chęć identyfikacji z grupą,  

do której osoba niepełnosprawna przynależy.   



 
Badania J. Zabłockiego, przeprowadzone  
w 1994 roku, dowodzą, że w potocznym 
przeświadczeniu, jako niepełnosprawne, 
postrzega się przede wszystkim osoby  
o widocznych dysfunkcjach i ubytkach, jak 
niewidomi czy osoby z porażeniami i ubytkami 
kończyn. Osoby dotknięte niezbyt widocznymi 
schorzeniami i zaburzeniami wewnętrznymi są 
postrzegane przez otoczenie, jako mieszczące się 
w granicach normy. Stąd można przypuszczać, 
że łatwiej jest im nawiązać nić porozumienia  
i przyjaźni z osobami ich otaczającymi.       





Co może utrudniać nawiązanie przyjaźni? 

Dostrzeżenie odmienności wyglądu albo 
sposobu funkcjonowania stanowi tą 
przyczynę. Ocena podobieństwa  

u obserwatora i obserwowanego jest 
podstawą procesu zaliczania do kategorii 
„my” lub „tacy, jak ja”. Podstawą niechęci 
jest odnoszenie obserwowanych u kogoś 
stanów do swojej osoby. Awersja, o której 
mowa, ma źródło w powszechnym lęku przed 
kalectwem, chorobą i śmiercią. 





Osobie niepełnosprawnej trudniej jest 

funkcjonować w grupie społecznej. 

Przestaje być postrzegana jako osoba  

o niepowtarzalnym zestawie cech 

psychicznych i fizycznych. W to miejsce 

może w świadomości obserwatora pojawić 

się obraz osoby niepełnosprawnej, 

zbudowany na podstawie doświadczeń  

i wyobrażeń. 



Częstymi cechami przypisywanymi osobie 

niepełnosprawnej, np. osobie niewidomej 

czy z niepełnosprawnością ruchową są 

cechy słabości fizycznej, psychicznej oraz 

izolacji społecznej: lękliwość, osamotnienie, 

podejrzliwość, smutek, skrytość, 

nerwowość, skłonność do narzekania, brak 

pewności siebie. 





Potrzeby dzieci niepełnosprawnych zaspokaja kształcenie integracyjne, 
które realizuje standardy: 

1. Małe liczebnie klasy, 

2. Akceptacja uczniów niepełnosprawnych w klasie, 

3. Wsparcie nauczyciela ogólnego kadrą specjalistyczną: pedagoga 
szkolnego, terapeuty, logopedy, psychologa, lekarza, 

4. Wstępne przygotowanie informacyjno-emocjonalne uczniów 
pełnosprawnych do wspólnego uczenia się z uczniami 
niepełnosprawnymi, 

5. Techniczne zaopatrzenie uczniów niepełnosprawnych, zależnie od 
rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 

6. Wzbogacenie programu wychowawczego placówki problematyką 
wzajemnych postaw, przyjaźni, tolerancji, pomocy koleżeńskiej i 
innych wartości życia społecznego. 

To niektóre standardy ułatwiające osobom niepełnosprawnym 
„zaprzyjaźnienie” się z odmiennym otoczeniem i próba zrozumienia ich 
potrzeb. 





 

Nie ma geniuszu  

bez przymieszki szaleństwa. 
 

    Seneka, O pokoju duszy 



Zespołem Aspergera, który cechuje między 

innymi; problemy z koordynacją ruchową, 

niechętnym uczniem się treści 

wykraczających poza pole zainteresowań, 

brakiem wrażliwości i taktu, dotknięty był: 

Albert Einstein, Isaac Newton, Ludwig 

Wittgenstein – jeden z najwybitniejszych 

filozofów XX wieku, wytyczył rozwój nowych 

kierunków w filozofii: empiryzmu logicznego  

i filozofii analityczej. 





Co więc mamy robić? Jak budować 
przyjaźń? Czy ważna jest jej rola? 

Wydaje się nie przeceniona: ciepłe słowo, 
zrozumienie, wsparcie duchowe jakie daje 
przyjaźń daje podstawę rozwoju, dla osoby 
która jest pełnosprawna. Prezentacja 
pokazała, że równie ważna jest ona – jeśli 
nie bardziej ważna – dla osoby 
niepełnosprawnej!!!  Stąd bądź 
Przyjacielem, przyjaźń daje wiele dobra. 
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