
3 GRUDNIA
MIĘDZYNARODOWY

DZIEŃ
OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
obchodzony jest 3 grudnia.
Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 1992 roku.
Celem jego obchodów jest przybliżenie
społeczeństwu problemów osób
niepełnosprawnych i zwiększenie świadomości
publicznej o korzyściach płynących z integracji
osób niepełnosprawnych.



   To bardzo szczególne święto, ponieważ biorąc 
w nim udział, szerzymy idee tolerancji i szacunku dla

odmienności oraz dajemy wsparcie osobom, które na co
dzień są dla nas niewidoczne, których trudności dnia
codziennego są nam obce, a od których możemy się

nauczyć bardzo wiele, m.in. hartu ducha, wytrwałości
 w dążeniu do celu i siły by walczyć

 o każdy szczęśliwy dzień.    



Osoba niepełnosprawna to osoba,
która ma trudności w zakresie
widzenia, słyszenia, chodzenia,
nauki lub wykonywania innych
czynności.



OBNIŻONA SPRAWNOŚĆ
RUCHOWA

Rodzaje
niepełnosprawności

OBNIŻONA SPRAWNOŚĆ
SENSORYCZNA(ZMYSŁOWA)
OSOBY NIEWIDOME,
SŁABOWIDZĄCE,  GŁUCHE,
SŁABOSŁYSZĄCE

OBNIŻONA SPRAWNOŚĆ
INTELEKTUALNA

Obniżona sprawność
funkcjonowania

społecznego

obniżona sprawność komunikowania się -
zaburzenia mowy, autyzm

Obniżona sprawność
psychofizyczna z powodu

chorób somatycznych



CZY CHCIAŁBYŚ, BY DOSTRZEGANO 
 TWOJE PROBLEMY  TYLKO OD
ŚWIĘTA?

UPRZEDZENIA I STEREOTYPY
FUNKCJONUJĄCE 
W SPOŁECZEŃSTWIE NA TEMAT
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SĄ
GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ TRUDNOŚCI
W ICH PEŁNEJ REWALIDACJI 
I REHABILITACJI.
IDEA INTEGRACJI, CZYLI ICH
PEŁNEGO WŁĄCZANIA W ŻYCIE
SPOŁECZNE WYMAGA ZMIANY
POSTAW NEGATYWNYCH NA
POZYTYWNE:

 TOLERANCJI, AKCEPTACJI,
WSPÓŁDZIAŁANIA.



Problemem dla osób
niepełnosprawnych 
są bariery w otoczeniu.

PAMIĘTAJ!
Osoby niepełnosprawne mogą też:

Świetnie gotować - z odpowiednio urządzoną kuchnią.
Prowadzić samochód -  z odpowiednim wyposażeniem.

Pięknie malować - z odpowiednio przystosowanym miejscem pracy.
Uprawiać sport - z odpowiednio dobranym sprzętem.
Dobrze się uczyć -  z odpowiednimi dostosowaniami.



Zazwyczaj my, osoby sprawne, nie wiemy jak
się zachować w stosunku do osoby 
o ograniczonej samodzielności, czujemy się
zawstydzeni, niepewni, często zupełnie
niepotrzebnie!

 Każda z osób doświadczająca
niepełnosprawności powinna być
traktowana z szacunkiem należnym
drugiemu człowiekowi, bez ciągłego
podkreślania stopnia jej inwalidztwa i braku
samodzielności.

 

Savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych



Miej oczy, uszy, serce i duszę szeroko otwarte!



Dziękuję za uwagę :) 

Ewa Przerwa
pedagog specjalny


