
Jak najlepiej wspierać  

dorosłe osoby jąkające się  

w świetle doniesień międzynarodowych 

badań opartych na dowodach?

• ASHA (American Speech-Language-Hearing Association): asha.org
• British Stammering Association: stammering.org 
• International Fluency Association: theifa.org
• International Stuttering Association: isastutter.org
• National Stuttering Association: nsastutter.org 
• Stuttering Foundation: stutteringhelp.org 
• Stuttering Home Page: mnsu.edu/comdis/kuster/stutter.html
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Okaż zaangażowanie: spróbuj utrzymać naturalny kontakt wzrokowy!

Bądź cierpliwy: daj mi wystarczającą ilość czasu 

do namysłu i wypowiadania się!

Wspieraj mnie jako człowieka, okazując życzliwość, 

poczucie humoru i dobre słowo!

Twoja akceptacja jest dla mnie ważna: 

staraj się nie oceniać, wykaż się empatią! 

Okazuj spokój na tyle, na ile potrafisz: 

zachowuj się naturalnie, bądź sobą  

i skoncentruj się na tym, co mówię,  

a nie na tym, jak mówię!

Bądź elastyczny w kwestii dostosowania swoich zachowań  

i staraj się odpowiadać na moje potrzeby!

Co dorosła osoba 
jąkająca się uważa za 
wsparcie dla siebie  
w sytuacji jąkania?
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Szacuje się, że ok. 1 proc. ludzi na świecie jąka się (Bloodstein, 
Bernstein Ratner, 2008). Jąkanie (ang. stuttering/stammering) 
jest złożonym zaburzeniem komunikacyjnym, które 
charakteryzuje się zakłóceniami płynności mówienia. Może 
występować w połączeniu z reakcjami zmagania się z próbą 
wypowiedzenia się (widocznymi objawami towarzyszącymi 
lub/i ukrytymi objawami towarzyszącymi). Co więcej, osoba 
jąkająca się może doświadczać wpływu jąkania na jej sferę 
emocjonalną i/lub poznawczą. Większość naukowców  
i logopedów praktyków jest zdania, że jąkanie jest wynikiem 
złożonych interakcji zachodzących pomiędzy wieloma 
czynnikami. Ponadto, jest ono postrzegane jako zaburzenie 
neurofizjologiczne o silnym komponencie genetycznym 
(Yairi, Seery, 2011). Postawy społeczne wobec jąkania są często 
negatywne. Liczne badania przeprowadzone w ramach the 
International Project on Attitudes Toward Human Attributes 
(IPATHA) wykazały, że niekorzystne społeczne stereotypy 
dotyczące jąkania i osób jąkających się są nadal szeroko 

rozpowszechnione (St. Louis, 2005; 2015). Wyniki badań 
wskazują, że jąkanie negatywnie wpływa na jakość życia 
w wielu jego aspektach, np. życiową energię, funkcjonowanie 
społeczne, radzenie sobie z emocjami i zdrowie psychiczne 
(Beilby i in., 2013; Craig i in., 2009). Przez dziesięciolecia 
specjaliści formułowali różnorodne wskazówki dotyczące 
tego, jak postępować w kontaktach z dorosłą osobą jąkającą 
się – zazwyczaj zebrana wiedza oparta była na ich opiniach 
i założeniach. W ostatnich latach naukowcy przeprowadzili 
badania w celu stworzenia popartych dowodami naukowymi 
wytycznych dla ogółu społeczeństwa dotyczących 
najlepszej formy komunikacji wspierającej dorosłe osoby 
jąkające się. W dwóch międzynarodowych badaniach – 
jednym przeprowadzonym w Ameryce Północnej, drugim 
w Europie i Środkowym Wschodzie – przy formułowaniu tych  
wskazówek wzięto pod uwagę opinie osób jąkających się  
(St. Louis, 2018; St. Louis i in., 2017; Węsierska i in., 2018). 
Konkludując, podczas interakcji z osobą jąkającą się 
ważne są gotowość do identyfikowania się z potrzebami 
i trudnościami rozmówcy oraz bycie elastycznym. Kluczowe 
jest dostosowanie form wsparcia do indywidualnych potrzeb 
jednostki i reagowanie w sposób 
możliwie najbardziej wspierający.
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