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 (źródło: D. Gorajewska, „Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością”, Warszawa 2006) 

 

FAKTY 
Nie ma jednej definicji niepełnosprawności. 

Niepełnosprawność jest pojęciem względnym. 

Jest wiele przyczyn niepełnosprawności. 

Niepełnosprawność nie wynika tylko z ograniczeń człowieka. 

Niepełnosprawność jest zjawiskiem wielowymiarowym i ponadczasowym. 

Niepełnosprawność nie jest karą za grzechy. 

Niepełnosprawność, choroba i zdrowie to odrębne stany psychofizjologiczne człowieka. 

 

Każdy może stać się człowiekiem niepełnosprawnym. 

Osoby z niepełnosprawnością żyją w każdej części świata. 

W Polsce jest ponad 5 milionów ludzi z niepełnosprawnością. 

Liczba osób z niepełnosprawnością wciąż wzrasta. 

Osoby z niepełnosprawnością stanowią największą mniejszość na świecie. 

 

Brak wiedzy o niepełnosprawności jest przyczyna powstawania mitów i stereotypów. 

Istnieje wiele szkodliwych mitów i stereotypów związanych z niepełnosprawnością.  

Mity i stereotypy tworzą nieprawdziwy obraz osób z niepełnosprawnością.  

 

Osoby z niepełnosprawnością stanowią zróżnicowaną grupę.  

Nie każda osoba niewidoma zupełnie nic nie widzi. 

Nie każda osoba niewidoma zna brajla. 

Nie każda osoba niewidoma ma absolutny słuch. 

Nie każda osoba niesłysząca zupełnie nic nie słyszy. 

Nie każda osoba niesłysząca nie posługuje się mowa dźwiękową.  

Nie każda osoba niesłysząca odczytuje z ust. 

Mnie każda osoba niesłysząca miga. 

Nie każda osoba na wózku inwalidzkim jest całkowicie sparaliżowana. 

Osoby z nie pełnosprawnością to nie tylko te na wózkach inwalidzkich.  

Niepełnosprawność intelektualna nie jest równoznaczna z choroba psychiczna. 

To, że ktoś jest niepełnosprawny, nie oznacza, że jest niemądry. 

 

Najsilniej na człowieka oddziałuje najbliższe otoczenie. 

Wychowanie empatyczne każdemu zapewnia poczucie bezpieczeństwa. 

Rodzina i bliscy wyznaczają prospołeczność człowieka. 

Akceptacja siebie i innych pomaga pokonywać niesprzyjające okoliczności. 

 

Każdy ma prawo być traktowany zgodnie ze swoim wiekiem. 

Seksualność jest jednym z wymiarów ludzkiego funkcjonowania. 

Prawa seksualne są uniwersalnymi prawami człowieka. 

Niepełnosprawność nie odbiera człowiekowi godności. 

 

Ludzie niepełnosprawni mają równe prawa i równe obowiązki. 
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Osoby z niepełnosprawnością potrzebują wsparcia, a nie litości i wyręczania. 

Osoby z niepełnosprawnością też mogą nieść pomoc innym. 

Edukacja i praca stanowią podstawę niezależności i poczucia własnej wartości. 

 

Niepełnosprawność potęgują bariery. 

Istnieje znacznie więcej barier niż tylko architektoniczne. 

Niewiedza i strach są trudniejsze do pokonania niż schody. 

Przyjazne otocznie służy wszystkim ludziom, bez względu na ich sprawność. 

Każdy ma swój udział w budowaniu świata bez barier. 

Skutki niepełnosprawności może ograniczyć edukacja społeczeństwa. 

 

Nowe technologie zwiększają życiową samodzielność osób z niepełnosprawnością. 

Nowe technologie wspomagają działania prointegracyjne i normalizacyjne. 

Nowe technologie, chociaż ułatwiają życie, nie przywracają sprawności.  

 

POSTULATY 

Wszyscy powinni mieć wiedzę na temat niepełnosprawności. 

 

Można w różnym wieku i na różne sposoby oswajać z tematyką niepełnosprawności. 

 

Poznanie człowieka powinny wspierać serce i rozum.  

 

Osoby z niepełnosprawnością należy zrozumieć i zaakceptować. 

 

Niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji. 

 

Należy tworzyć sprawne mechanizmy wyrównywania szans. 

 

Prawa osób z niepełnosprawnością powinny być promowane, szanowane i respektowane. 

 

Potrzeby i prawa osób z niepełnosprawnością powinny być odbierane naturalnie. 

 

Trzeba tworzyć otoczenie bezpieczne i wygodne dla wszystkich użytkowników. 

 

Kwestie ekonomiczne nie powinny być stawiane ponad prawami człowieka. 

 

Należy szukać uniwersalnych rozwiązań usprawniających życie człowieka. 

 

Należy łamać stereotypy  dotyczące osób z niepełnosprawnością. 

 

Należy szanować prawo osób z niepełnosprawnością do samodzielności. 

 

Należy wspierać, a nie wyręczać osoby z niepełnosprawnością. 

 

Należy odchodzić od mówienia o ludziach w kontekście ich niepełnosprawności. 



 

 
RAZEM W PEŁNI SPRAWNI / NUR GEMEINSAM VOLL LEISTUNGSSTARK  

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 / das Projekt finanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen 

des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen  2007-2013 
 

 

 
                                                                             
              

                                             

Fundacja “Promyk Słońca” 

Frauen auf dem Weg 
nach Europa e.V. 

 

Należy traktować innych tak, jak chciałoby się być traktowanym. 


