
„Pojąć Głębię - innowacyjny model 

wsparcia edukacyjnego dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie                  

i chorujących psychicznie                           

o niskich umiejętnościach 
podstawowych”



Spółdzielnia Socjalna Dalba testowała model wsparcia pn. „Pojąć

Głębię - innowacyjny model wsparcia edukacyjnego dla osób

niepełnosprawnych intelektualnie i chorujących psychicznie
o niskich umiejętnościach podstawowych” w ramach powierzonego

grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla

dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

.



Celem modelu wsparcia było przetestowanie modelu 

terapii, rehabilitacji i przygotowania do wejścia na rynek 

pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną                    

i chorujących psychicznie oraz zwiększenie dostępności 

wysokiej jakości edukacji dla uczestników poprzez 

stworzenie i wdrożenie innowacyjnego programu 

edukacyjnego zwiększającego umiejętności podstawowe 

(rozumienie i tworzenie informacji, umiejętności 

matematyczne, 

ICT oraz społeczne).



Model „Pojąć Głębię” to innowacyjny program 

edukacyjny, unikalny i jedyny w skali światowej program 

nurkowania dla ON intelektualnie, umożliwiający 

kształtowanie konkretnych kompetencji społecznych 

poprzez kontakt z wodą. 

.



Woda dostarcza wielu bodźców ludzkim zmysłom m.in. smak, dotyk, zapach, ruch, plusk, 

wyporność. Zajęcia w wodzie niosą ze sobą ogromne korzyści obejmujące wszystkie sfery życia 

człowieka wpływając na rozwój fizyczny, społeczny, poznawczy  i językowy. 

Woda stwarza doskonałe warunki do różnego rodzaju aktywności fizycznej, terapii                            

i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które podczas zajęć w wodzie uczą się kontrolowania 

oddechu, własnego ciała, utrzymywania równowagi i przystosowania psychicznego.

POJĄĆ GŁĘBIĘ wychodzi daleko poza zwykłe zajęcia w wodzie i wykorzystuje innowacyjny 

program nurkowy, dzięki któremu efekty rehabilitacyjne i terapeutyczne                                             

u uczestników z niepełnosprawnością znacznie wzrastają. 

Misją POJĄĆ GŁĘBIĘ jest zaszczepienie w osobach z niepełnosprawnością przekonania, że 

niemożliwe jest możliwe. Bo pod wodą wszyscy jesteśmy równi.

HTTPS://WWW.BROWARSPOLDZIELCZY.COM/POJAC-GLEBIE

.



Celem innowacji było przetestowanie modelu terapii,

rehabilitacji społecznej i przygotowywania do wejścia na

rynek pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną lub

chorobami psychicznymi pn. POJĄĆ GŁĘBIĘ.

Jego celem nie jest nurkowanie samo w sobie, czy symulacja

w rzeczywistych warunkach pracy, a kształcenie konkretnych

kompetencji społecznych i umiejętności podstawowych niezbędnych

w codziennym funkcjonowaniu i usamodzielnieniu się. Wprowadzenie

osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobami
psychicznymi na rynek pracy wymaga szczególnego podejścia,

cierpliwości, a przede wszystkim czasu.

.



DZIAŁANIA W RAMACH TESTOWANEGO MODELU:

- REKRUTACJA (FORMULARZ I, II ORAZ GRA SYMULACYJNA)

- WARSZTATY SYMULACYJNE – KUCHARZ, KELNER/BARMAN, MANAGER, 

OSOBA SPRZĄTAJĄCA

- TRENINGI NURKOWE

- SZKOLENIA Z UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH

- WSPARCIE DORADCZE

- WALIDACJA

.



ZESTAW NR 8 – KORZYSTANIE ZE SMARTFONÓW I/LUB TABLETÓW 

STANDARD WYMAGAŃ OPRACOWANY PRZEZ GRANTOBIORCĘ – OSOBA 

NIEPEŁNOSPRAWNA INTELEKTUALNIE LUB CHORA PSYCHICZNIE –

PRACOWNIK PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANŻY 

GASTRONOMICZNEJ

.







WNIOSKI

REKRUTACJA:
→ W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną

najefektywniejsze są bezpośrednie spotkania informacyjne z osobami

zainteresowanymi (oraz ich rodzicami/opiekunami), a także „poczta

pantoflowa” – informacje przekazywane przez osoby już

zrekrutowane.

→ Przy rekrutacji należy zwrócić szczególną uwagę na

rodziców/opiekunów potencjalnych uczestników, gdyż to ich

akceptacja, zaangażowanie, motywowanie odgrywa kluczową rolę

w momencie rekrutacji.



WNIOSKI

DIAGNOZA i WALIDACJA:

→ W diagnozie i walidacji ważne jest sprawdzenie umiejętności w sposób

praktyczny, w kontrolowanych warunkach. Innowacją jest zastosowanie w tym

celu gry symulacyjnej, która jest optymalnym rozwiązaniem, gdyż pozwala

w bezpieczny, przyjazny sposób zdiagnozować poszczególne umiejętności,

a także daje możliwość pełniejszego poznania poszczególnych osób, ich

potencjału, ograniczeń, motywacji, a także ich rozwoju emocjonalnego,

społecznego, wiedzy o sobie, poziomu samodzielności, predyspozycji, co ma

kluczowe znaczenie na dalszych etapach projektu.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

HTTPS://WWW.BROWARSPOLDZIELCZY.COM/POJAC-
GLEBIE

.


