


3 grudnia

Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych.

Każdy chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w 

codziennym życiu, być częścią społeczeństwa, a osoby 

niepełnosprawne nie są tu wyjątkiem. – Integracja to 

słowo, które w Międzynarodowym Dniu Osób 

Niepełnosprawnych powinno wybrzmiewać jak 

najgłośniej.



Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 

1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na 

zakończenie 

Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). 

Ustanawiając 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić 

konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą 

społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu tych ludzi.

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów 

współczesnego świata. 

.





Sławni niepełnosprawni:

JAN MELA

Najmłodszy w historii 

zdobywca dwóch biegunów 

( północnego i 

południowego)

w jednym roku. Pierwsza 

osoba 

z niepełnosprawnością, 

która dokonała tego 

wyczynu. Udowadnia, że 

brak nogi i ręki nie stanowi 

dla niego ograniczenia



PIOTR SWEND

popularny Maciek 

z "Klanu"

NATALIA PARTYKA 

odnosi ogromne sukcesy 

w sporcie



OSCAR PISTORIUS 

niepokonany na bieżni 

PETER DINKLAGE

jest wielką gwiazdą, głównie 

dzięki serii "Gra o tron". 

Prywatnie jest mężem i ojcem.



STEPHEN HAWKING

jest geniuszem nauki

MONIKA KUSZYŃSKA z zespołu 

Varius Manks nie zrezygnowała ze 

śpiewania po wypadku





Tolerancja – słowo znajome, czasami nawet używane, a może w teorii 

nadużywane, ale czy stosowane w praktyce? A dyskryminacja? 

Równouprawnienie? Slogany, mity czy rzeczywistość? Czy istnieje tolerancja dla 

inności? Co to znaczy tolerować? Czy istnieje tolerancja dla nietolerancji? Gdzie 

są jej granice?

A jak przedstawia się temat tolerancji w kontekście osób niepełnosprawnych? Czy 

jesteśmy tolerancyjni dla tego rodzaju inności? Czy jesteśmy uprzedzeni? 

Myślimy stereotypowo? A może boimy się tego, co obce i nieznane? Jak czują się 

osoby niepełnosprawne? Czy są dyskryminowane w społeczeństwie? 



Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia – tolerancja [łac. 

tolerantia ‘cierpliwość’, ‘wytrwałość’], socjol. 

postawa zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów, z 

którymi się nie zgadzamy, oraz na praktykowanie 

sposobu życia, którego zdecydowanie nie 

aprobujemy, a więc zgody na to, aby zbiorowość, 

której jesteśmy członkami, była wewnętrznie 

zróżnicowana pod istotnymi dla nas względami.



Problem tolerancji w dużym stopniu dotyczy osób niepełnosprawnych. 

Dlatego nie możemy udawać, że on nie istnieje. W Polsce problem 

niepełnosprawności dotyczy około pięciu milionów osób, co dwudziesta 

osoba od dzieciństwa jest niepełnosprawna, zmaga się z trudami życia, 

często prozaicznymi czynnościami dnia codziennego, walczy o każdy dzień. 

Bardzo często osoby niepełnosprawne nie akceptują samych siebie, swojej 

niepełnosprawności, zmienionego ciała lub inaczej funkcjonującej psychiki. 

Dlatego tak ważne jest, aby traktować osoby niepełnosprawne jako 

pełnowartościowe, mające swoje plany, marzenia, posiadające często 

ogromną wiedzę i umiejętności, mogące dać bardzo wiele od siebie. Osoba 

niepełnosprawna mimo swojej inności w wyglądzie lub zachowaniu jest taką 

samą osobą jak człowiek pełnosprawny. Nie oceniajmy drugiego człowieka 

przez pryzmat jego deficytu, innego sposobu mówienia, poruszania się, 

myślenia, koloru skóry czy wyznania.



Opracowała: Beata Bryk-Pokrzywa


