
 
RAZEM MOŻEMY 

WIĘCEJ… 
„Wszystko wydaje się niemożliwe, tym którzy 

niczego nie próbują”  
(autor nieznany) 

 

Przygotowały: Iwona Młodzian ( pedagog wspierający) 
Agnieszka Gradowska (terapeuta) 



Czym jest 
niepełnosprawność? 

• Osoba jest niepełnosprawna, gdy ma trudności  z 
widzeniem, słuchem, chodzeniem, nauką albo 
wykonywaniem nowych czynności w stopniu 
utrudniającym życie codzienne. Jest wiele rodzajów 
niepełnosprawności, a niektórych z nich nie możemy 
zobaczyć.  

 

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 



• Czasami potrzebne są 
zmiany zasad i postaw aby 
niepełnosprawne dziecko 
mogło uczestniczyć w życiu, 
bawić się i chodzić do 
szkoły. Często potrzebne są  
zmiany w mieszkaniu lub 
budynku, w którym taka 
osoba mieszka. 



Podstawowe zasady 
 w kontaktach z 

niepełnosprawnymi. 



Zanim pomożesz – zapytaj ! 

To, że ktoś jest niepełnosprawny nie 
oznacza, że potrzebuje i oczekuje 
pomocy. Jeżeli taka osoba znajduje 
się w przyjaznym otoczeniu, zwykle 
sama sobie daje radę. Pomoc należy 
oferować jedynie wówczas, gdy 
widzimy, że może jej potrzebować. 
Zawsze zapytaj zanim zaczniesz 
pomagać. 



NIE RÓB ŻADNYCH ZAŁOŻEŃ ! 

• Osoby niepełnosprawne same najlepiej wiedzą 
co mogą zrobić a czego nie. 

•  Nie podejmuj za nie decyzji co do uczestnictwa 
w jakiejkolwiek zabawie lub czynności. 

 



OSOBY NIEWIDOME I 
NIEDOWIDZĄCE 

• Zadbaj o dostępność strony 
internetowej dla osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności. 

 
 

 



OSOBY NIEWIDOME I 
NIEDOWIDZĄCE 

• Zwracaj się bezpośrednio do 
osoby z niepełnosprawnością, 
a nie do osoby towarzyszącej. 
 

• Witając się z osobą 
niewidomą, dotknij  
lekko jej ramienia i 
przedstaw się. 
 



OSOBY NIEWIDOME I 
NIEDOWIDZĄCE 

Zawsze używaj słów i zwrotów, które 
funkcjonują w codziennym kontakcie – nie 
bój się powiedzieć osobie niewidomej „do 
zobaczenia”. 

Nie staraj się posadzić niewidomego 
na krześle. Wystarczy, że położysz 
jego rękę na oparciu. 



OSOBY NIEWIDOME I 
NIEDOWIDZĄCE 

Podając wskazówki osobie 
niewidomej bądź dokładny. 



OSOBY NIESŁYSZĄCE LUB 
NIEDOSŁYSZĄCE 

• Posługują się językiem migowym 



OSOBY NIESŁYSZĄCE LUB 
NIEDOSŁYSZĄCE 

W czasie rozmowy nie 
podchodź do osoby 
niesłyszącej lub niedosłyszącej 
zbyt blisko. Najlepsza jest 
odległość jednego metra 

Do osoby z 
zaburzeniami 
słuchu mów w 
naturalnym tempie, 
bezpośrednio, nie 
zakrywaj ust i nie 
krzycz. Kluczowe 
informacje zapisz 
na kartce. 



OSOBY Z WADAMI WRODZONYMI 
(np. z zespołem Downa) 

 
• Nie oglądaj się za nimi. 
• Nie komentuj. 
• Szanujmy nawzajem naszą inność. 

 
 

o Różnię się wyglądem od innych dzieci. 
 

o Uwielbiam się przytulać. 

PAMIĘTAJ! 



OSOBY  
Z AUTYZMEM  
I ZESPOŁEM 
ASPERGERA 



OSOBY KORZYSTAJĄCE 
Z WÓZKA LUB NIEPEŁNOSPRAWNE 

RUCHOWO 
 • Pamiętaj, że wózek, kule 

czy laska należą do sfery 
osobistej osoby z 
niepełnosprawnością. Nie 
należy dotykać ich bez 
pozwolenia właściciela. 

 
 

• Nie proś osoby 
korzystającej z wózka o 
potrzymanie twoich 
rzeczy. Szanuj jej 
przestrzeń osobistą. 

 



Szczególnie zimą pamiętaj o 
odśnieżaniu podjazdów i przejazdów 



•  Ludzie są różni: wysocy i niscy, grubi i chudzi, mogą 
biegać szybko lub wolno, lubią jeść czekoladę albo 
szpinak, lubią niespodzianki albo ich unikają… 



https://www.youtube.com/watch?v=7gdrB28IgNA
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