
Sprawozdanie ze szkolenia w dniu 17.12.2012r.  

 

         W dniu 17.12. 2012 r na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego odbyło się szkolenie na temat.: 

„ Seksualność dzieci niepełnosprawność intelektualnie” 

Szkolenie zostało zorganizowane przez Zespół Profilaktyczny , oraz 

Wychowawczy . Tematyka szkolenia zastała dostosowana do potrzeb rodziców , 

która wynikła z badań jakie zostały przeprowadzone   na terenie ośrodka .  

Szkolenie zostało przygotowane przez panią Joannę Włodarczyk – psychologa 

szkolnego . 

Tematyka szkolenia  zawierała następujące treści : 

1. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną w 

dzieciństwie i jego konsekwencje dla dalszego życia. Jak wspierać seksualność 

własnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną?  

2. Rola rodzica we wspieraniu dojrzewającego syna i córki z 

niepełnosprawnością intelektualną.  

- Jak rozmawiać z dzieckiem o dojrzewaniu płciowym? (miesiączka, wizyta u 

ginekologa, polucje nocne u chłopców i wiele innych) 

- Jak uniknąć niewłaściwych reakcji dojrzewającego dziecka na przejawy 



dojrzewania płciowego? 

- Jak reagować na przejawy zakochania, miłości dojrzewającego syna bądź córki 

z niepełnosprawnością intelektualną. 

- Właściwe sposoby reagowania na zachowania seksualne dojrzewającego 

syna/córki z niepełnosprawnością intelektualną: masturbacja, dążenie do 

współżycia seksualnego. O przyczynach masturbacji osób niepełnosprawnych 

intelektualnie w szerszym kontekście i pożądanych reakcjach rodziców. 

3. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu dorosłym.              

O czym powinien wiedzieć rodzic? 

- Potrzeba seksualna u osób z niepełnosprawnością intelektualną, prawidłowe 

oraz nieprawidłowe formy jej ekspresji.  

- Konsekwencje braku zaspokojenia potrzeby seksualnej - czy możliwa jest 

sublimacja? 

- Aktywność seksualna dorosłych osób z intelektualną niepełnosprawnością: 

formy, zakres i przyczyny masturbacji, inicjacja seksualna, specyfika 

aktywności heteroseksualnej i homoseksualnej.  

-Jak rodzic powinien rozmawiać z dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością 

intelektualną na temat aktywności seksualnej i antykoncepcji? 

 

 



 

4. Dylematy związane z tworzeniem trwałych związków wśród osób z 

intelektualną niepełnosprawnością (z uwzględnieniem życia małżeńskiego), 

prokreacją i stosowaniem antykoncepcji. Aspekty prawne. Rola rodzica. 

5. Osoba z niepełnosprawnością jako ofiara lub sprawca wykorzystywania 

seksualnego. Rola profilaktyki na różnych etapach życia. Realizacja zajęć 

profilaktycznych w rodzinie. Jak wspierać własne dziecko, jeśli doznało 

przemocy seksualnej – kolejne kroki. 

6. Jak współpracować z kadrą placówki, w której przebywa dziecko z 

niepełnosprawnością intelektualną? Porady praktyczne. 

7. Warunki skutecznej edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w domu rodzinnym 

Przygotowała : 

mgr Joanna Włodarczyk 

mgr Joanna Skrzydłowska  

                                                                                         mgr Ewa Borowska 

 

 

 

 


