
 

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (dzień ten 

został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych).  

W tym dniu szczególnie zwróćmy uwagę na problemy tej grupy społecznej a także na wielką 

wartość wszystkich działań na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami z resztą 

społeczeństwa. 

ZACZNIJMY OD SIEBIE : 

- Nie bójmy się mówić o swoich potrzebach oraz pytać innych czego potrzebują ( w tym 

osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności) 

 

- Zadbajmy o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami nie miały tylu barier stawianych pod 

nogi (schody, wysokie krawężniki, brak podjazdów, zbyt wąskie drzwi lub przejścia i za małe 

pomieszczenia sanitarno-higieniczne, niedostosowane windy i niewystarczające komunikaty 

dźwiękowe czy wizualne)  

- Pamiętajmy o oznaczeniach dla osób słabowidzących (np. taśma naklejana na schodach) 

- Jeśli w szkole znajduje się winda – uświadamiajmy wszystkim uczniom, by nie blokowali 

jej, nie korzystali z niej dla zabawy – ponieważ tym sposobem uniemożliwiają przedostanie 

się z konkretnego piętra na inną kondygnację uczniowi z niepełnosprawnością ruchową, 

poruszającemu się na wózku inwalidzkim 

- Jeśli w klasie jest uczeń który wolno pisze – ma problemy z motoryką małą (np. w wyniku 

porażenia) można zaproponować inną formę uzupełniania notatek (np. dyktafon, ksero etc.) 

lub pomoc koleżeńską, dzięki której nie będzie miał on zaległości. 



- Zadbajmy o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami nie miały tylu ograniczeń w dostępie 

do informacji – wiadomości bez lektora języka migowego, nieczytelne, przeładowane 

graficznie strony internetowe czy zbyt drobna lub niekontrastowa czcionka.  

- Zmieńmy stereotypowe postrzeganie osób z niepełnosprawnościami jako niezaradnych 

życiowo czy niezdolnych do podjęcia zatrudnienia (osiąganie celu inna droga nie oznacza, że 

jest się gorszym – warto rozmawiać na te tematy z uczniami, poszerzać ich zakres wiedzy w 

tym temacie oraz rozwijać empatię i zrozumienie).  

- Doceńmy osoby które pomagają lub opiekują się osobami dorosłymi, dziećmi z 

niepełnosprawnościami (rodzice często nie mają czasu dla siebie, 24h muszą opiekować się 

swoim niesamodzielnym dzieckiem  

- Zaoferujmy swój czas i chęć pomocy takiemu rodzicowi - chociażby jeden spacer z 

dzieckiem w tygodniu, dla nas to nie wiele dla nich bardzo dużo. 

 

 


