
dr Izabela Fornalik 
izabela.fornalik@gmail.com 
tel.: 0604406760 
 

SEKSUALNOŚĆ DZIECI, MŁODZIE ŻY I DOROSŁYCH Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALN Ą. 

Jak sobie z nią radzić? Jak wspierać rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych 
intelektualnie? 

 
TREŚCI: 

1. Demon seksu czy wieczne dziecko? – stereotypy dotyczące seksualności osób z 
intelektualną niepełnosprawnością. Jak zmieniać postawy rodziców, opiekunów 
społeczeństwa?  

2. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną w dzieciństwie i 
jego konsekwencje dla dalszego życia. Jak wspierać tożsamość płciową dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną? Jak reagować na dziecięce przejawy seksualności 
(masturbacja wczesnodziecięca, zabawy pseudoseksualne, pytania dotyczące 
seksualności i inne)? 

3. Dojrzewanie jako etap na drodze do dorosłości z intelektualną niepełnosprawnością: 
− dojrzewanie płciowe u osób z intelektualną niepełnosprawnością (jego specyfika u 

osób z różnymi zespołami klinicznymi) 
− jak uniknąć niewłaściwych reakcji młodzieży na przejawy dojrzewania 

płciowego? 
− jak rozmawiać z młodzieżą na temat dojrzewania? (miesiączka, wizyta u 

ginekologa, polucje nocne u chłopców i wiele innych) 
− od rozkwitu potrzeby seksualnej do aktywności seksualnej 
− specyfika związków uczuciowych 

4. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu dorosłym: 
− potrzeba seksualna u osób z niepełnosprawnością intelektualną, prawidłowe oraz 

nieprawidłowe formy jej ekspresji 
− konsekwencje braku zaspokojenia potrzeby seksualnej - czy możliwa jest 

sublimacja? 
− aktywność seksualna osób z intelektualną niepełnosprawnością: formy, zakres i 

przyczyny masturbacji, inicjacja seksualna, specyfika aktywności heteroseksualnej 
i homoseksualnej 

− norma i patologia w zachowaniach seksualnych osób niepełnosprawnych 
intelektualnie 

− bezpieczny seks – czy i jaką antykoncepcję wybrać? 
5. Jak reagować na przejawy seksualności młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną uwzględniając warunki ich życia?  
− zainteresowanie tematyką seksualną, pornografią 
− masturbacja  
− dążenie do zaspokajania potrzeby seksualnej poprzez podejmowanie współżycia 

seksualnego 
− kontakty homoseksualne  
− zachowania odbiegające od normy 
− specyfika życia w rodzinie i w instytucji  

6. Dorosłość osób z intelektualną niepełnosprawnością - dylematy związane z 
tworzeniem trwałych związków wśród osób z intelektualną niepełnosprawnością (z 



uwzględnieniem życia małżeńskiego), prokreacją i stosowaniem antykoncepcji. 
Aspekty prawne. Przygotowanie do życia w rodzinie. 

7. Jak rozwijać świadomość seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną? Jak 
nauczyć kontroli własnych zachowań? – rola wychowania seksualnego w domu 
rodzinnym, instytucji (szkoła, warsztaty terapii zajęciowej itp).  
Jak włączyć edukację seksualną w szkolne zajęcia z osobami niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim? Jakie treści realizować 
i w jaki sposób? 

8. Osoba z niepełnosprawnością jako ofiara lub sprawca wykorzystywania seksualnego. 
Rola profilaktyki na różnych etapach życia. Realizacja zajęć profilaktycznych w 
placówce. Jak wspierać ofiarę przemocy seksualnej – kolejne kroki. 

9. Jak współpracować z rodzicami podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną? 
Porady praktyczne. 

 
 

 
 
 


