Bezpłatne Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i
Zdrowia (ICF)
Pragniemy zachęcić Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem będzie zapoznanie się z ICF,
jako narzędziem tworzenia i realizacji programów szeroko rozumianej rehabilitacji oraz
aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.
Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu finansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pn. „Szkolenia dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania,
Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)”.
Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Szkolenie adresowane jest do pracowników, wolontariuszy i przedstawicieli:
1. organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje
i stowarzyszenia,
2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego,
3. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W szkoleniu uczestniczyć mogą przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, które w ciągu
ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu – 20 lipca 2015 r.) otrzymały
dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadań zlecanych w ramach konkursów
ogłaszanych przez PFRON.
Dlaczego warto zapoznać się z ICF?
ICF została przyjęta i zarekomendowana do użytku przez zgromadzenie ogólne Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) w 2001 r. W Polsce od 2005 r. pod kierunkiem Centrum Systemów
Informatycznych Ochrony Zdrowia, prowadzone są działania przygotowujące model
wprowadzenia klasyfikacji do różnych dziedzin życia publicznego, takich jak ochrona zdrowia,
polityka społeczna i edukacja, a jednym z celów tej aktywności jest opracowanie standardów
dotyczących wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnością. W 2013 r. ukazało się polskie
tłumaczenie ICF, a obecnie w przygotowaniu jest polska wersja ICF – CY (ICF – dla dzieci i
młodzieży). W strategię zmierzającą do podniesienia efektywności programów kierowanych do
osób niepełnosprawnych, poprzez wprowadzenie ICF włączył się aktywnie PFRON. Już w 2011
r. pojawił się pierwszy projekt dotyczący aktywizacji społecznej i zawodowej, który w całości
opierał się na wykorzystaniu ICF.
Przydatność Klasyfikacji potwierdzona została w dotychczas przeprowadzonych i aktualnie
realizowanych projektach wsparcia, adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych osób z
niepełnosprawnością. Doświadczenia FAR i Stowarzyszenia „Krok za krokiem” wskazują, że ICF

pozwala na włączenie w jeden program, zadań leżących w kompetencjach specjalistów z zakresu
leczenia i rehabilitacji, ekspertów ze środowiska społecznego oraz pracowników
instytucjonalnego systemu wsparcia. Zgodnie z założeniami ICF efektywny program wsparcia
opierać się powinien na rzetelnej diagnozie ograniczeń i potrzeb, precyzyjnym doborze form
wsparcia i metod pracy z uczestnikami. Istotna jest także formuła myślenia zadaniowego, którego
wyrazem jest współudział osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, w wyznaczaniu
celów programu. Elementem szeroko rozumianego systemu wsparcia są również organizacje
pozarządowe, których atutami są: dysponowanie silnym mandatem ze strony samego środowiska
osób z niepełnosprawnością, wartościowa wiedza dotycząca potrzeb wiążących się z
niepełnosprawnością oraz posiadanie ogromnego zasobu dobrych praktyk w rozwiązywaniu
konkretnych problemów, przed jakimi stają osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
Niemniej istnieje konieczność wzmocnienia potencjału organizacji oraz stworzenia standardów
zapewniających powiązanie programów prowadzonych przez stronę społeczną z usługami
świadczonymi przez system ochrony zdrowia oraz wsparcia instytucjonalnego, gdzie kluczową
rolę spełnić może ICF. Efekty dotychczasowych programów sprawiają, że PFRON będzie
kontynuował wprowadzanie klasyfikacji w kolejnych ogłaszanych konkursach, a samo szkolenie
prezentować będzie model dający się zastosować w bezpośredniej praktyce.
Kto będzie prowadził szkolenie?
Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistów Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, którzy od 2010 r. zaangażowani są w
rozwijanie modelu praktycznego zastosowania ICF w projektach skierowanych do dzieci,
młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz zajmują się propagowaniem i edukacją z
zakresu ICF, środowiska personelu medycznego i pracowników instytucjonalnego systemu
wsparcia.
Od 2012 roku Stowarzyszenie realizuje model zintegrowanego wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami zgodnie z koncepcją bio-psycho-społeczną niepełnosprawności.
Stowarzyszenie
wykorzystuje
Międzynarodową
Klasyfikację
Funkcjonowania
Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) do określenia obszarów aktywności i uczestnictwa osób
z niepełnosprawnością oraz czynników kontekstowych: osobowych i środowiskowych
w tworzeniu Indywidualnych Zintegrowanych Programów Edukacyjno-RehabilitacyjnoSpołecznych
(IZPERS)
dla
każdego
z
uczestników
objętych
wsparciem.
Od przeszło 2 lat Krok za krokiem współpracuje z dr Veronica Schiariti, lekarzem medycyny,
która kierując w latach 2009-2014 zespołem naukowców i praktyków z całego świata opracowała
podstawowy zestaw kategorii (ICF core sets for CP) ICF-CY dla Dziecięcego Porażenia
Mózgowego /kwestionariusz diagnostyczny (zwany przez PFRON „profilem kategorialnym” –
nieoficjalne tłumaczenie nazwy core sets) dotyczący funkcjonowania osób z mózgowym
porażeniem dziecięcym/. Wyniki tych prac są rozpowszechniane (m.in. podczas zeszłorocznego
posiedzenia Amerykańskiej Akademii Porażenia Mózgowego w San Diego, USA, i
międzynarodowego Sympozjum Rehabilitacyjnego w Zamościu we wrześniu 2014 r., ) oraz
podczas dwudniowych warsztatów (14-15.09.2014r.) w Zamościu (ostatnie 2 wydarzenia
dofinansowane ze środków PFRON w ramach projektu Stowarzyszenia pod nazwą: „ICF – klucz i
wspólny język dla zrozumienia problematyki zdrowia i niepełnosprawności”).
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
1. Szkolenie swoim zakresem tematycznym obejmuje zarówno prezentację samego modelu
ICF, koncepcję funkcjonowania i niepełnosprawności, jak i szczegółowe kwestie
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odnoszące się do kodowania informacji o zdrowiu, kwalifikacji ograniczeń i upośledzeń
oraz co istotne, wykorzystania ICF w opracowywaniu optymalnych programów
aktywizacji osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
Zagadnienia dotyczące ICF przedstawiane są w odniesieniu do konkretnych przykładów
wynikających z bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi, której celem jest
optymalna adaptacja do sytuacji wyznaczonej przez daną dysfunkcję poprzez
ukształtowanie postawy wewnątrzsterowności, naukę umiejętności związanych z
codziennym życiem oraz zmiany środowiskowe.
Poszczególne treści warsztatów dostosowane będą do Państwa potrzeb związanych z
pracą z osobami z określonymi potrzebami, wynikającymi z danego rodzaju
niepełnosprawności, również z działań adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób z
najbliższego o otoczenia, rodzin i opiekunów.
W trakcie szkolenia wykorzystywane są zróżnicowane metody i formy przekazywania
wiedzy: miniwykłady i prezentacje, ćwiczenia, analizy przypadku, symulacje i dyskusja,
które pozwolą na wszechstronną analizę poruszanych zagadnień.
Udział w szkoleniu będzie dla Państwu okazją do włączenia się w nurt różnego rodzaju
działań oraz inicjatyw związanych z wprowadzaniem ICF, w tym również zastosowania
klasyfikacji w programach realizowanych przy wsparciu PFRON.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty oraz obszerne materiały szkoleniowe,
dzięki którym możliwe będzie utrwalenie i poszerzenie swojej wiedzy.

