
Raport, który trzymasz w ręce, prezentuje wyniki badań na temat jakości życia 

osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
 

 

Badania dotyczyły zadowolenia osób z niepełnosprawnością z warunków, w jakich 

mieszkają, zdrowia, pracy, czasu wolnego, a także stosunków z innymi ludźmi, poczucia 

bezpieczeństwa i wewnętrznego spokoju. 

 

Badaniom poddano osoby i instytucje z terenu województwa wielkopolskiego, w tym: 

204 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i 108 rodziców i opiekunów osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby pracujące w urzędach. 

 

Rozmawialiśmy z ludźmi. 

 

Było dla nas ważne, by w badaniach mogły wypowiedzieć się osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną z różnych rejonów Wielkopolski, dlatego spotkaliśmy się z osobami 

mieszkającymi w miastach i na wsiach. 

 

Prawie co druga osoba z niepełnosprawnością intelektualną, z którą się spotkaliśmy, 

większość swojego czasu spędza w domu, to znaczy, że nie uczęszcza na zajęcia do 

ośrodków i nie pracuje zawodowo. 

 

 

WYNIKI BADAŃ 
 

ZADOWOLENIE Z WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH: 

 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w większości są zadowolone z tego, jak 

mieszkają. 

Wielkość mieszkań, w których mieszkają jest dla nich wystarczająca. 

Ilość pieniędzy i przedmiotów, które posiadają, jest dla nich odpowiednia. 

Trzech na czterech z respondentów uważa, że mają mniej więcej tyle pieniędzy i 

przedmiotów, co inni ludzie. 

 

Co trzeci badany uważa, że posiada mniej niż inni ludzie, a jego rodzina jest biedna lub 

bardzo biedna. 

Patrząc na ilość pieniędzy, które osoba z niepełnosprawnością i ich rodzina gromadzi co 

miesiąc, jest przeciętna lub gorsza od przeciętnej. 

Dzieje się tak między innymi dlatego, że rodziny z osobą z niepełnosprawnością 

intelektualną mają dodatkowe koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, transportem i 

obsługą osoby z niepełnosprawnością, które pochłaniają od 100 do ponad 300 zł 

miesięcznie. 

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną z reguły mieszkają wraz z rodziną, w 

której się urodzili ( z rodzicami i rodzeństwem) . 

 

Duża część osób z niepełnosprawnością intelektualną  ma tylko jednego rodzica. 



Gospodarstwa domowe osób z niepełnosprawnością są wyposażone w podstawowe 

sprzęty, takie jak samochód czy zmywarka. 

Większość badanych ma oddzielny pokój, taki w którym śpią i spędzają wolny czas. Ten 

pokój należy tylko do nich. 

 

Zdecydowana większość badanych jest zadowolona ze swojego stanu zdrowia, 

Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną nie boryka się z problemami 

zdrowotnymi. 

jeden na czterech badanych często uskarża się na ból. 

Często osoby z niepełnosprawnością intelektualną  dodatkowo mają problemy z mową. 

 

Wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną  cierpi na padaczkę i porażenie mózgowe. 

Niektóre osoby z niepełnosprawnością mają uszkodzony wzrok lub słuch. 

Co czwarty badany miał problem z poruszaniem się. 

Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną  nie zachowuje się agresywnie. 

problemy z poruszaniem się. 

 

Co druga osoba z niepełnosprawnością codziennie zażywa jakieś leki. Najczęściej są to leki 

przepisane przez lekarza psychiatrę lub neurologa. Większość osób z niepełnosprawnością 

intelektualną dba o swoje zdrowie. 

 

Badani w zdecydowanej większości nie podejmowali aktywności ruchowej, takiej jak 

gimnastyka i pływanie. Może to być spowodowane brakiem pieniędzy. 

 

 

ZADOWOLENIE Z PRACY I CZASU WOLNEGO 

 

Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną  nie zarabia pieniędzy poprzez pracę. 

Większość badanych uczęszcza na zajęcia do środowiskowych domów samopomocy albo 

warsztatów terapii zajęciowej. 

Co trzeci badany większość swojego dnia spędzał w domu, ponieważ w pobliżu jego domu 

nie było żadnego ośrodka wsparcia. 

 

Większość badanych ma dużo zajęć w czasie wolnym. 

Wśród pięciu najpopularniejszych czynności wykonywanych w czasie wolnym były: 

 pogawędki ze znajomymi, sąsiadami; 

 odwiedziny przyjaciół, rodziny; 

 spotkania religijne, modlitewne; 

 zajęcia sportowe » spotkania w klubie lub stowarzyszeniu 

 

 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną  chciałyby częściej chodzić do restauracji, do 

kina, na koncerty czy do teatru. 

Najwięcej osób badanych spędza czas oglądając programy telewizyjne. Robią to 

codziennie, przez wiele godzin. 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną najchętniej oglądają filmy i seriale. 

 



ZADOWOLENIE Z KONTAKTÓW Z INNYMI LUDŹMI 

 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną  w zdecydowanej większości nie mają męża lub 

żony ani chłopaka czy dziewczyny. 

Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną  marzy o tym, by mieć partnera. 

 

Co drugi badany miał bliskiego przyjaciela, któremu ufa. 

Badani najczęściej poznają swoich przyjaciół w miejscu swojej pracy i w ośrodkach takich 

jak warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy. 

Osoby z niepełnosprawnością rzadko mają przyjaciół spoza miejsca pracy i spoza ośrodka. 

Większość osób z niepełnosprawnością przyjaźni się z innymi osobami z 

niepełnosprawnością. Rzadko przyjaźnie zawierane są z osobami bez niepełnosprawności. 

 

 

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I DOBROSTAN EMOCJONALNY 

 

Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną czuje się bezpiecznie w swoim domu. 

Większe poczucie bezpieczeństwa mają osoby, które są zadowolone ze swoich kontaktów z 

rodziną. 

Niemal wszyscy badani mówili, że w nocy śpią dobrze. Oznacza to, że raczej nie mają się o 

co martwić. 

 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną  marzą o wielu rzeczach. Najczęściej chcieliby: 

 

 

MOŻLIWOŚĆ DECYDOWANIA O SOBIE 

 

Co trzecia osoba niepełnosprawna intelektualnie nie spędza czasu wolnego w taki sposób, 

w jaki by chciała. Najczęściej o tym, co osoba ma robić w swoim czasie wolnym decyduje 

matka lub ojciec. 

Większość badanych sama decyduje o tym, co będzie oglądać w telewizji. 

Niemal co drugi badany nie wydaje sam swoich pieniędzy, a zakupy za jego pieniądze robią 

rodzice. 

Podczas spotkań z przyjaciółmi większość osób jest bez rodziców. Może to być związane z 

tym, że spotkania z przyjaciółmi odbywają się poza domem, najczęściej w ośrodkach. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną  jest zadowolona ze swojego życia i 

nie chciałaby nic w nim zmieniać. 

Sytuacja materialna i zdrowotna osób badanych jest gorsza niż osób bez 

niepełnosprawności intelektualnej. 

Różnica między oceną badaczy a oceną osób z niepełnosprawnością może wynikać z: 

mniejszej świadomości wartości pieniądza i posiadanych przedmiotów, 

brak wiedzy, jak to jest być osobą bogatą i zdrową, 

niechęci dokonywania zmian. 


