
PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU 
AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ 

Z WYKORZYSTANIEM MIĘDZYNARODOWEJ 
KLASYFIKACJI FUNKCJONOWANIA, 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
I ZDROWIA” 



PLAN SPOTKANIA 

 

 

Podczas spotkania przedstawię… 

• INFORMACJE nt. Międzynarodowej Klasyfikacji 
Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF); 

• PRZEKAŻĘ możliwości zastosowania Klasyfikacji ICF do 
opisu funkcjonowania ucznia/uczestnika placówki, z 
uwzględnieniem czynników środowiskowych; 

• PRZEKAŻĘ informację, w jaki sposób przygotować 
Indywidualny Plan Aktywizacji Społeczno - Zawodowej;  
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Międzynarodowa klasyfikacja 

funkcjonowania, niepełnosprawności 

i zdrowia  

(ICF) 



 

 

ICF 
   International Classification of Functioning, 

Disabilities and Health 

   Została przyjęta do użytku międzynarodowego 

jednogłośnie przez 191 krajów uczestniczących  

w 55 Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO) w dniu 22 maja 2001 r.  

(uchwała WHA54.21) 

 

   ICF-CY (2007) 
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ICF to model uniwersalny, który odnosi się do wszystkich 

ludzi, niezależnie od kultury, schorzenia, płci czy wieku. Nie 

tworzy z niepełnosprawności cechy wyróżniającej 

mniejszość, lecz opisuje wszystkie dziedziny funkcjonowania i 

niepełnosprawności, które dotyczą każdego człowieka. 

1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i 
niepełnosprawności ICF 



ICF  

  nie jest narzędziem pomiaru, ewaluacji, nie jest też narzędziem 
diagnostycznym; 

 

ICF  

  może  być wykorzystany do opisu funkcjonowania i 
niepełnosprawności 

 

ICF  

  służy do klasyfikacji zdrowia i stanów z nim związanych 

 

ICF  

  absolutnie nie klasyfikuje ludzi. Stanowi klasyfikację cech 
charakterystycznych stanu zdrowia ludzi w kontekście indywidulanych  
sytuacji  życiowych oraz wpływu środowiska. 

 

 

ICF 



 
 

Model funkcjonowania   

i niepełnosprawności 
 



Zintegrowany biopsychospołeczny 
model funkcjonowania i 

niepełnosprawności 
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Stan zdrowia 

Czynniki 

środowiskowe 
Czynniki osobiste 

Funkcje 
życiowe/struktu

ryciała 

Czynności Uczestnictwo 



Od pacjenta do obywatela 

• Model medyczny (podejście medyczne, rehabilitacyjne, 

opiekuńcze, charytatywne)obiekt pomocy 
charytatywnej, pacjent 

 

• MODEL BIOPSYCHOSPOłECZNY 

 

• Model społeczny (podejście ze względu na prawa 

człowieka i odpowiedzialność społeczeństwa za 

modyfikację środowiska) posiadacz praw, obywatel 
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1. Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i 
niepełnosprawności ICF 

= 

zbiorowe określenie funkcji życiowych, struktur ciała, 
aktywności  i uczestnictwa 

Funkcjonowanie i 
niepełnosprawność 
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Zintegrowany biopsychospołeczny model 
funkcjonowania i niepełnosprawności ICF 

Pani Smith cierpi na 
reumatoidalne zapalenie stawów 

Definicja reumatoidalnego zapalenia 
stawów: 
 

“Reumatoidalne zapalenie stawów 
(RZS) to przewlekłe, symetryczne 
zapalenie, które może dotykać tkanki i 
organy, lecz głównie atakuje stawy i 
wywołuje zapalenie błony maziowej, 
które z kolei niszczy chrząstki stawowe i 
powoduje sztywnienie stawów”. 

Własne doświadczenie 

(ICD: M05) 

 

Międzynarodowa 
Klasyfikacja Statystyczna 

Chorób i problemów z nimi 
powiązanych 
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Zintegrowany biopsychospołeczny model 
funkcjonowania i niepełnosprawności ICF 

 
Jakie problemy i potrzeby 
kryje życie z 
reumatoidalnym 
zapaleniem stawów z 
perspektywy pani Smith? 

Własne doświadczenie 

(funkcjonowanie) 

(ICD: M05) 

 

Pani Smith cierpi na 
reumatoidalne zapalenie stawów 



Pani Smith uwielbia spędzać 
czas ze swoją wnuczką. W 
ostatnich latach postępujące 
reumatoidalne zapalenie 
stawów praktycznie to 
uniemożliwiło. Zapalenie 
obejmuje ręce i kolana, ale 
to stawy palców powodują 
najwięcej problemów – 
najtrudniejsze jest 
poruszanie nimi. Pani Smith 
praktycznie nie może 
wykonywać najprostszych 
czynności, np. pomóc 
wnuczce zapiąć płaszcza. 
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Zintegrowany biopsychospołeczny model 
funkcjonowania i niepełnosprawności ICF 

Własne doświadczenie 
(funkcjonowanie) 

znajduje odzwierciedlenie 
na poziomie... 



Pani Smith uwielbia spędzać 
czas ze swoją wnuczką. W 
ostatnich latach postępujące 
reumatoidalne zapalenie 
stawów praktycznie to 
uniemożliwiło. Zapalenie 
obejmuje ręce i kolana, ale 
to stawy palców powodują 
najwięcej problemów – 
najtrudniejsze jest 
poruszanie nimi. Pani Smith 
praktycznie nie może 
wykonywać najprostszych 
czynności, np. pomóc 
wnuczce zapiąć płaszcza. 
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Zintegrowany biopsychospołeczny model 
funkcjonowania i niepełnosprawności ICF 

Własne doświadczenie 
(funkcjonowanie) 

znajduje odzwierciedlenie 
na poziomie... 
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Aktywności 

Uczestniczenia 

Operowanie 
przedmiotami 

Opieka nad innymi 

Zintegrowany biopsychospołeczny model 
funkcjonowania i niepełnosprawności ICF 

Własne doświadczenie 
znajduje odzwierciedlenie na 

poziomie: 

Struktur ciała  
Stawy 

Funkcji ciała 

Ruchliwość i stabilność 
stawów 

…w interakcji ze 
środowiskiem. 

= Funkcjonowanie i 
Niepełnosprawność 



• ze stanem zdrowia pacjenta 

Koncepcja  i założenia ICF 

1. Funkcjonowanie i niepełnosprawność nie są konsekwencją chorób lecz są 
związane z szeregiem czynników 
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• ze stanem zdrowia pacjenta 

• z cechami danej 
osoby/pacjenta  

1. Funkcjonowanie i niepełnosprawność nie są konsekwencją chorób lecz są 
związane z szeregiem czynników 

Koncepcja  i założenia ICF 
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• ze środowiskiem, w którym 
osoba mieszka 

• ze stanem zdrowia pacjenta   

• z cechami danej 
osoby/pacjenta   

1. Funkcjonowanie i niepełnosprawność nie są konsekwencją chorób lecz są 
związane z szeregiem czynników 

Koncepcja  i założenia ICF 
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 Poziom i charakter funkcjonowania oraz niepełnosprawności może różnić 
się wśród osób z tą samą przypadłością 

 

Pan Schmidt 

• Funkcje kognitywne i 
orientacji są znacznie 
upośledzone  

• Obecnie wymaga opieki 24 
godz. na dobę 

 

Pani Bond  
• Po trzytygodniowym 

urlopie chorobowym 
wróciła do normalnego 
trybu pracy.  

Stwardnienie 
rozsiane 
ICD: G35 

2. Sama diagnoza (ICD) nie zapewnia wystarczającej ilości informacji 
na temat faktycznych doświadczeń osób z problemami zdrowotnymi: 

Koncepcja  i założenia ICF 
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Schorzenia (choroby,  

urazy, zaburzenia) i powiązane 
problemy zdrowotne 

Funkcjonowanie  na 

poziomie ciała (upośledzenia), 
osoby (czynności) oraz osoby w 
społeczeństwie (uczestnictwo) 
przy uwzględnieniu czynników 
środowiskowych  

 ICF jest potrzebny jako uzupełnienie ICD (międzynarodowej 
klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych) 

Koncepcja  i założenia ICF 

 



Cele ICF to: 
 

1. Stworzenie wspólnego języka usprawniającego 
komunikację między dyscyplinami i sektorami;  
 

2. Zapewnienie systemu kodowania dla sprawniejszego 
zarządzania informacją w systemach opieki zdrowotnej; 

 
3. Zapewnienie podstawy naukowej ułatwiającej 

zrozumienie zdrowia i stanów pokrewnych, rezulatatów i 
wyznaczników; 
 

4. Umożliwienie porównywania danych z różnych krajów i 
systemów/usług opieki zdrowotnej; 
 

5. Zapewnienie impulsu do rozwoju usług w celu 
podniesienia poziomu uczestnictwa społecznego wśród 
osób z niepełnosprawnością. 

 

Potrzeby i cele związane z ICF 



 

Zastosowanie Klasyfikacji ICF  
w procesie aktywizacji osób  

z niepełnosprawnością intelektualną –  
 

z doświadczeń PSOUU 



 Tytuł projektu: „ Kompleksowa aktywizacja społeczna  
i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną”  

 Termin realizacji: 01.01.2013-31.03.2016 

    (trzy okresy finansowania, coroczna aktualizacja oferty)  

 Obszar realizacji: działanie ogólnopolskie (5 Centrów DZWONI)  

 Interdyscyplinarny zespół specjalistów (doradcy zawodowi, psychologowie, 
trenerzy pracy – 43 osoby) 

 Liczba osób uczestniczących: 322, w tym 300 w drugim okresie finansowania 
(aktualnie 264 osoby)  

 2 etapy aktywizacji (osoby nieaktywne zawodowo, osoby zatrudnione) 

 Działania prowadzone zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego  

 Wykorzystywana Międzynarodowa Klasyfikacja ICF do opisu funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnością intelektualną  
w procesie aktywizacji  

Informacje o projekcie  



Centrum DZWONI - ZESPÓŁ 

 
 



ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE 

Definicja: 

„Pracazarobkowa 

wzintegrowanymśrodowisku 

na otwartym rynku pracy,  

przy zapewnieniu  

pracownikowiniepełnosprawnemu 

stałegowsparcia”. 
Światowe Stowarzyszenie do Spraw Zatrudnienia Wspomaganego 

  
„Zatrudnieniewspomaganetopłatnezatrudnieniezciągłym

wsparciem na otwartym rynku pracy” 
 



Ocena 
Wstępna 

Podział 
obowiązków 

Podjęte 
działania 

Ewaluacja 

Profil 
Kategorialny 

ICF 

Ocena Wstępna 
ICF/Zestaw 

rozszerzony ICF 

Indywidulany 
Plan Aktywizacji 

Społeczno – 
Zawodowej 

Karta 
Ewaluacji ICF 

Wykorzystanie ICF w procesie aktywizacji społeczno – 
zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  



• Diagnoza (określenie obszarów funkcjonowania, które 
powinny zostać objęte wsparciem) 

• Planowanie (wyznaczenie celów i sposób ich realizacji) 

• Realizacja zaplanowanych działań 

• Monitorowanie (ocena postępów lub ich braku u klienta) 

• Ewaluacja (końcowa ocena efektywności wsparcia) 

27 

Ogólna charakterystyka programu PSOUU 



• Profil kategorialny 

 

• Zestaw rozszerzony ICF (narzędzie służące do 
opisu funkcjonowania i niepełnosprawności  
osoby z uwzględnieniem czynników 
środowiskowych) 

 

• Indywidualny Plan Aktywizacji Społeczno - 
Zawodowej 

Zastosowanie ICF w praktyce PSOUU 



Schemat procesu 
 



 

Indywidualny Plan Aktywizacji (IPAS-Z)  
to INDYWIDULANY program aktywizacji społeczno - 
zawodowej przygotowany przy współpracy zespołu 
merytorycznego (doradcy zawodowego, psychologa i 
trenera pracy) z samym zainteresowanym; 

Indywidulany Plan Aktywizacji SPOŁECZNO - 
ZAWODOWEJ 



I  część: dane osobowe osoby 

II  część: PROFIL klienta.  

III części IPA  - CELE, podzielone na trzy grupy.  

1) nadrzędny cel zawodowy  

2) cele związane z nabyciem/poprawą bądź utrzymaniem umiejętności 
diagnozowanych z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF 

3) cele dodatkowe. W tej części należało wziąć pod uwagę wszystkie inne 
cele określone w wyniku identyfikacji potrzeb BO. Wszystkie cele 
formułowane były z wykorzystaniem techniki SMART.  

IV część: określone terminy (globalne) realizacji.  

V  część: tabela działań. W tabeli tej zaprezentowany jest cały planowany 
proces aktywizacji osoby. 

 

 

Indywidulany Plan Aktywizacji Społeczno - 
Zawodowej 



W jaki sposób osiągamy cele? 
 

 



• Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i 
aktywnego poruszania się po rynku pracy  

 

• Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału klienta, na 
którą składają się: 

Diagnoza doradcza preferencji  
i predyspozycji zawodowych, w tym przygotowanie 
Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno - 
Zawodowej 

Diagnoza kompetencji społecznych 

I ETAP  - osoby nieaktywne zawodowo 



• Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie (od 1 do 3); 

 

• Wsparcie przygotowujące do zatrudnienia, w tym: 

Indywidualne zajęcia praktyczne w trybie ciągłym 
Wsparcie w organizacji i odbywaniu stażu zawodowego u 
pracodawcy 

 

• Grupowe i indywidualne pośrednictwo pracy; 

 

• Trening umiejętności samodzielnego poruszania się w 
przestrzeni; 

I ETAP  - osoby nieaktywne zawodowo 



 

Wsparcie motywacyjne, w tym indywidualne i 
grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze; 

 

Indywidualne wsparcie w zatrudnieniu (formalności, 
szkolenie stanowiskowe, usamodzielnianie na 
stanowisku) 

I ETAP  - osoby nieaktywne zawodowo 



 

• Indywidualne wsparcie trenera pracy. Monitoring 
zatrudnienia 

 

• Wsparcie psychologiczno-doradcze 

II ETAP  - osoby zatrudnione 



JAKIE KOMPETENCJE 
SPOŁECZNO – ZAWODOWE 

ISTOTNE SĄ Z PUNKTU 
WIDZENIA RYNKU PRACY? 



NAD JAKIMI UMIEJĘTNOŚCIAMI WARTO 
PRACOWAĆ? 

b1264 - otwartość na doświadczenie. Zwłaszcza w obszarze 
elastyczności wyboru stanowiska pracy, podejmowaniu inicjatywy, 

b1301 - motywacja. Szkoła mogłaby urealnić możliwości danej 
osoby oraz wypracować realistyczny obraz siebie. Uświadomić 
czym jest proces poszukiwania pracy. 

b 1521- kontrolowanie emocji oraz d7202 kontrolowanie 
zachowań we wzajemnych kontaktach 

Cała sfera społeczna - d7203, d7204, d730. Warto położyć nacisk 
na znajomość zasad rządzących relacjami społecznymi. Savoir 
vivre w relacjach interpersonalnych, utrzymywanie odpowiednich 
granic. Asertywne wyrażanie swoich potrzeb oraz przyjmowanie 
krytyki w społecznie akceptowalny sposób oraz prowadzenie 
rozmowy (d350)  
 



NAD JAKIMI UMIEJĘTNOŚCIAMI WARTO 
PRACOWAĆ? 

d 540 (ubieranie się) d598 (utrzymywanie odpowiedniej higieny 
osobistej).  

Warto, aby już w szkole kształtowali umiejętność podejmowania 
decyzji  - (d177)  – przewidywania konsekwencji, itp. 

Wzmacnianie punktualności, obowiązkowości, wywiązywania się z 
ustaleń (d230) 

Uczenie jak najbardziej samodzielnego korzystania ze środków 
transportu (d4702) 

 Uczenie technik radzenia sobie ze stresem (d240). 

 



NAZAKOŃCZENIE…………. 
 

 

„Tyle wiemy o sobie, ile nas 

sprawdzono” 

    Wisława Szymborska 



 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 

 
monika.zakrzewska@psouu.org.pl 

tel. 696 4444 62   

I część prezentacji dot. ICF została opracowana z wykorzystaniem 
materiałów dostępnych na stronie: http://www.icf-research-

branch.org/ 

mailto:monika.zakrzewska@psouu.org.pl
mailto:monika.zakrzewska@psouu.org.pl

