
Jaką postawę wychowawczą przyjąć w sytuacji, gdy jedno z dzieci jest 

niepełnosprawne? 

 

 „Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego 

człowieka, jest dom rodzinny. Każde dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do 

posiadania własnej rodziny: rodziców i rodzeństwa, wśród których rozpoznaje, iż jest osobą 

potrzebującą uczucia miłości i że tym uczuciem może obdarzyć innych, a zwłaszcza 

najbliższych. (...) Ponieważ rodzice dają życie swoim dzieciom, dlatego przysługuje im prawo 

do tego, by byli uznani za pierwszych i głównych ich wychowawców. Oni też mają 

obowiązek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla 

Boga i ludzi, która by sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci”
1
 

 W momencie, gdy rodzice dowiadują się, że ich dziecko jest niepełnosprawne często 

ich wizje ulegają zmianom. Przeżywają emocjonalną burzę od postawy, jak pomóc dziecku 

po jego odrzucenie. W literaturze niejednokrotnie pojawia się określenie, że przeżywają 

swoistą żałobę, która ściśle wiąże się z rozwianiem się planów, marzeń jakie wiązali z 

dzieckiem. Nie oznacza to, że dziecko niepełnosprawne nie może być dzieckiem szczęśliwym 

i kochanym przez rodziców i całą rodzinę.   

 Co więc powinni zrobić rodzice, aby zapewnić swojej pociesze optymalne warunki 

rozwoju? 

1. Rodzice winni zapewnić dziecku odpowiednie warunki rozwoju, dostosować wymagania 

odpowiednio do możliwości dziecka,  otoczyć je miłością, życzliwością i szacunkiem. 

2. W procesie wychowawczym należy brać pod uwagę fakt, że dziecko ma prawo i może być 

źródłem troski, a nie tylko radości. "W tych trudnych chwilach trzeba być razem z dzieckiem, 

trzeba kochać je i akceptować takim, jakim ono jest."
2
 

3. "Przystosowanie się do nowej, trudnej sytuacji jest procesem długotrwałym, wymaga 

poznania przyczyn i rodzaju niepełnosprawności, opanowania umiejętności z zakresu 

rehabilitacji oraz poznania i zrozumienia potrzeb dziecka."
3
 

4. Należy pamiętać, że w procesie wychowawczym bardzo ważną rolę odgrywa  

zrównoważenie emocjonalne rodziców, zgodność współżycia małżeńskiego i wzajemne 

wspieranie się oraz pozostawanie w jednej postawie wychowawcze. Rodzice - wychowawcy 

muszą "mówić jednym językiem", stawiać podobne wymagania.  
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5. Nigdy nie można tracić z oczu tego, że postawy rodziców wpływają na zachowanie dziecka 

i kształtują jego osobowość. Pierwszy kontakt ze światem realizuje się za pośrednictwem 

matki, a potem dwojga rodziców, którzy dostarczają dziecku informacji i wskazówek 

pomagających mu przystosować się do sytuacji życiowych. 
4
 

6. Miejsce dziecka niepełnosprawnego w rodzinie powinno być takie samo, jak jej innych 

członków. Powinno ono funkcjonować na równych z nimi prawach i zasadach. Należy 

otoczyć je  opieką pełną akceptacji i miłości.  

7. Najważniejszym celem wychowania dziecka niepełnosprawnego, i nie tylko,  winno być 

dążenie do kształtowania jego osobowości tak, aby było zdolne do rozwoju osobistego i 

odczuwania własnego szczęścia, umożliwianie mu (na miarę możliwości) działania na rzecz 

innych, czasem w bardzo prostych czynnościach życia codziennego.
5
 

8. Wyznaczając sobie cele wychowawcze należy brać pod uwagę możliwości i deficyty, 

których rozwój jest szczególnie narażony na nieprawidłowości. 

9. Ważne jest, aby rozpoczynają/realizując proces wychowawczy wyrabiać w dziecku 

pozytywny stosunek do samego siebie, uczyć go samoakceptacji - przyjmowania siebie takim 

jakim jest
6
. 

10. Wspierać w kształtowaniu samodzielności, "rozumianej jako zdolność do samoobsługi i 

wykonywania prostych czynności dnia codziennego (...) oraz sterowania własnymi 

działaniami"
7
 Dotyczy to czynności samoobsługowych, poruszania się bez kontroli innych 

osób, wykonanie prostych czynności domowych, odrabianie zadań szkolnych, nawiązywanie i 

utrzymywanie kontaktów społecznych, gospodarowanie czasem wolnym, a nawet 

pieniędzmi.
8
 

11. Rodzice powinni też wspierać swoje dziecko w kształtowaniu odporności emocjonalnej
9
 

rozumianej jako zdolność do sprawnego funkcjonowania mimo pobudzenia emocjonalnego. 

Ujawnia się ona w "sytuacjach trudnych i wyraża się umiejętnością i gotowością ich 

przezwyciężania, przy czym trudności te mogą mieć różną postać: zagrożenia, zakłócenia, 

deprywacji, przezwyciężania, bólu."
10

 

12. Ważne jest, aby dziecko uczyć optymizmu, który ułatwia mu bycie odpornym na 

trudności, pomaga w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.  
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13. Będąc rodzicem dziecka niepełnosprawnego należy uczyć je umiejętności 

interpersonalnych - czyli jak powinno funkcjonować w społeczeństwie i jak powinny 

wyglądać jego relacje z innymi osobami. Należy uczyć je/ udostępniać mu, na miarę 

możliwości komunikatywności, umiejętności współdziałania, asertywności i umiejętności 

rozwiązywania problemów interpersonalnych.
11

 

14. Rodzice mają obowiązek zapewnić swoim pociechom optymalny rozwój intelektualny, 

opanowania przez nich możliwie najwyższej, dostępnej im rzetelnej wiedzy ogólnej.
12

 

15. W wychowaniu każdego człowieka istotny jest jego rozwój moralny, uczenie, co jest 

właściwe, a co nie. Co należy, a czego nie powinno się. Pokazanie czym są wartości i jaką 

rolę odgrywają w naszym życiu.  

16. Zapewnienie  jak najlepszego przygotowania do wykonywania dostępnej im, użytecznej 

pracy zawodowej.
13

 

17. Dążenie do wychowania, na miarę możliwości, kulturalno-estetycznego, pozwalającego 

na udział w życiu kulturalnym społeczeństwa, uczenie wrażliwości na otaczający świat i 

przyrodę. 

18. Nie można też zaniedbywać wychowania fizycznego (oczywiście na miarę każdego 

dziecka), które jest gwarantem zdrowia, sprawności i siły potrzebnej do codziennego 

zmagania się z rzeczywistością.  

19. Oczywistym jest również fakt, że rodzice muszą zapewnić dziecku godnie zabezpieczone 

pod względem ekonomicznym życie.  

20. Jeśli w rodzinie są dzieci zdrowe, nie można ich zaniedbywać, ani czynić ich 

odpowiedzialnym za rodzeństwo niepełnosprawne. Należy okazywać im 

zainteresowanie, miłość tak jak dla dzieci chorych. Powinno się rozmawiać o 

niepełnosprawności, nie zostawiać jako temat tabu  i szczerze wyrażać uczucia 

przeżywane w związku z nią. 

21. Rodzice, którzy nie potrafią poradzić sobie i pogodzić się z niepełnosprawnością 

dziecka powinni szukać pomocy w instytucjach, które są uprawnione do pomocy i 

wspierania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością.  

 "Rodzina kojarzy się ze szczęściem, miłością, zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych, 

zapewnianiem poczucia bezpieczeństwa. Rodzina spełnia wiele różnych funkcji: funkcja 

wychowawcza, biologiczno-opiekuńcza, ekonomiczna, kulturalno-towarzyska. Wszystkie 

wymienione funkcje spełniane są przez rodzinę w różnym zakresie i na różnym poziomie. 

Postawy rodzicielskie wobec dzieci kształtują się pod wpływem różnych czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych. W procesie wychowania rodzice przyjmują różne postawy. 

Czasami nie uświadamiają sobie do końca, że zawsze ich zachowanie wywiera piętno na 
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dziecku – dobre lub złe, a to rzutuje na jego przyszłość. Ważnym składnikiem emocjonalnym 

postawy jest poszanowanie jednostki. Poszanowanie, jak stwierdza E. Fromm, oznacza 

„zdolność przyjmowania człowieka takim, jakim jest, zdawanie sobie sprawy z jego 

niepowtarzalnej indywidualności. Poszanowanie oznacza pragnienie, aby drugi człowiek 

mógł się rozwijać i rosnąć taki, jaki jest”
14

 

 

Mocne i słabe strony wychowywania się wśród niepełnosprawnego rodzeństwa
15

 

 

 

 "Rodzice i dziecko dotknięte niepełnosprawnością to nie jedyne osoby w rodzinie, 

które doświadczają stresu oraz trudności psychicznych. Sytuacja ta wywołuje także ogromne 

napięcie u pełnosprawnego rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością. Ma ono bowiem 

częściej niż w innych rodzinach częsty kontakt z bólem, rozpaczą, bezradnością czy 

problemami różnej natury."
16

  

Bardzo często nadmierna opiekuńczość matki wobec niepełnosprawnego dziecka sprawia, że 

mąż i pozostałe dzieci są zaniedbywane. Co często staje się powodem niezadowolenia, 

zazdrości oraz rywalizacji z chorym rodzeństwem. 

 W literaturze przedmiotu specyfika funkcjonowania zdrowego rodzeństwa osób 

niepełnosprawnych przedstawiana jest  dwóch podejściach. "Niektórzy badacze wskazują, że 

fakt posiadania niepełnosprawnego rodzeństwa jest czynnikiem stymulującym rozwój 

zdrowego rodzeństwa. Umożliwia on bowiem, poprzez specyficzne doświadczenia życiowe, 

nabycie umiejętności i kompetencji niedostępnych dla osób żyjących w rodzinach bez osób z 

niepełnosprawnością. Niektórzy zdrowi bracia lub siostry stają się bardziej dojrzali pod 

względem społecznym, wrażliwi na potrzeby innych, bardziej samodzielni oraz deklarujący 

akceptację i zrozumienie dla odmienności"
17

 

Bardzo często posiadanie niepełnosprawnego rodzeństwa wpływa na wybór przyjaciół, 

później życiowego partnera, ponieważ osoby o negatywnych postawach wobec 

niepełnosprawności nie są odpowiednimi jednostkami do tworzenia więzi z rodzeństwem 

osób niepełnosprawnych. Posiadanie niepełnosprawnego rodzeństwa  często determinuje 

kształtowanie się osobowości zdrowego członka rodziny.  

 "Dokonując przeglądu literatury, można także odnaleźć liczne badania wskazujące na 

niedostosowanie rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością (Cuskelly, 1999; Sharpe, Rossiter, 

2002;Vermaes, Susante, Bakel, 2012). Rodzeństwo w normie rozwojowej często odczuwa, że 

rodzice (głównie matki)są nadopiekuńczy wobec chorego brata czy siostry (poświęcająmu 

więcej czasu i uwagi, dają prezenty), a także zbyt pobłażliwi (np. brak wymagań). 

Ograniczony czas na wspólne bycie ze sobą na rzecz czynności opiekuńczych wykonywanych 

przy dziecku z dysfunkcją w zakresie sfery intelektualnej, niedostrzeganie przez rodziców 

wkładu pracy w opiekę nad niepełnosprawnym rodzeństwem oraz zapominanie o potrzebach 
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zdrowego rodzeństwa to tylko niektóre powody skutkujące poczuciem zaniedbania zdrowego 

rodzeństwa w normie rozwojowej przez rodziców."
18

 

Jeśli stan "ignorowania" zdrowego dziecka trwa zbyt długo, może wykształcić w nim 

poczucie, że niepełnosprawna siostra czy brak są ważniejsi, a tym sam ono jest gorsze, ma 

mniejszą wartość w oczach rodziców. Efektem tego są kłótnie, frustracje, obrażanie się na 

rodziców i chore rodzeństwo.   

Posiadanie niepełnosprawnego rodzeństwa często wpływa na minimalizowanie swoich 

potrzeb przez dzieci zdrowe, co może pociągać za sobą szereg  niewłaściwych zachowań, a w 

dalszej perspektywie zagłuszać różne inne emocje.  

Niektórzy z rodzeństwa osób z niepełnosprawnością żyje z poczuciem winy. Inni przyjmują 

postawę altruistyczną, angażując się w pomoc, a jeszcze inni uciekają od problemu, izolują 

się. "Ponadto pełnosprawne dzieci muszą radzić sobie ze specyfiką macierzyństwa i ojcostwa 

występującą w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym, ze zmianami zachodzącymi w 

rodzicach, w ich relacjach małżeńskich i rodzicielskich, co bywa zbyt dużym obciążeniem dla 

możliwości adaptacyjnych dorastających jednostek (Barlow, Ellard, 2006).
19

  

W rodzinach, w których pojawia się dziecko niepełnosprawne, zdrowe rodzeństwa bardzo 

często obarczane jest obowiązkiem towarzyszenia bratu lub siostrze w wielu sferach 

aktywności, co wiąże sie z dodatkowymi obowiązkami. Są też przypadki, kiedy rodzice 

zwalniają je z wszelkich zadań, aby pełnosprawne rodzeństwo nie odczuwało presji związanej 

z funkcjonowaniem obok dziecka niepełnosprawnego.  

Bywa też tak, że młodsze rodzeństwo (zdrowe) wchodzi w rolę starszego, które ze względu 

na ograniczenia spowodowane niepełnosprawnością nie jest w stanie wykonywać 

przypisanych mu obowiązków. Tego rodzaju warunki rozwoju powodują u zdrowego dziecka 

stan niepokoju, frustracji oraz napięcia. "Warto zaznaczyć, że swe role zdrowe rodzeństwo 

pełni przez całe życie i od najmłodszych lat funkcjonuje z poczuciem odpowiedzialności za 

los drugiej osoby. W obliczu skumulowania dużej liczby obowiązków dobrostan zdrowego 

rodzeństwa zostaje zagrożony. Stwierdzono, że osoby znajdujące się w tego typu sytuacji 

charakteryzują się wyższym poziomem lęku, mają tendencję do wycofywania się z kontaktów 

interpersonalnych, a także są bardziej depresyjne niż rodzeństwo osób rozwijających się 

prawidłowo.(...) Ogólny wniosek z przeprowadzonych w tym obszarze badań pozwala 

twierdzić, że będące w normie rozwojowej rodzeństwo niepełnosprawnych dzieci 

charakteryzuje się wyższym ryzykiem wystąpienia problemów natury adaptacyjnej, zaburzeń 

emocjonalnych oraz trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami."
 20

  

W przypadku dorastania rodzeństwa pełnosprawnego, myśli o zakładaniu rodziny mogą temu 

towarzyszyć lęki związane ze zdrowiem, dziedzictwem genetycznym. 

 W opinii osób obserwujących rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, rodzeństwo 

tych dzieci jest bardziej wrażliwe, empatyczne chwiejne emocjonalnie, samokrytyczne i 

przejawiające wysoki poziom gotowości do niesienia pomocy innym. 
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