




„A osobę niepełnosprawną  trzeba przede wszystkim 

dostrzec,

zbliżyć się do niej i wtedy można zobaczyć w niej 

normalnego człowieka, który tak samo jak my, 

ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i chce, 

aby go normalnie traktować”

Anna Dymna



Przedstawienie osób z niepełnosprawnością                                    
jako pełnowartościowych ludzi, 

kolegów, sąsiadów, 
zaradnych życiowo, bardzo aktywnych,

którzy wnoszą w nasze życie wiele cennych
postaw i zachowań. 



















Czy wiedzieliście, że ...
Naukowcy z uniwersytetów Cambridge i Oksford odkryli,
że u Einsteina i Newtona występowały objawy typowe
dla syndromu Aspergera. Ludzie z zespołem Aspergera często
uznawani są za ekscentrycznych. Brakuje im także umiejętności
społecznych, mają obsesję na punkcie skomplikowanych zagadnień
i mogą mieć problem z komunikacją z otoczeniem. Wyniki
ostatnich badań sugerują, że Einstein, twórca teorii względności
oraz Newton, odkrywca praw grawitacji, posiadali wymienione
wyżej cechy.

SŁAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI



Steven Hawking

Brytyjski astrofizyk, kosmolog, fizyk teoretyk. Cierpiał na 
stwardnienie zanikowe boczne, którego postęp 
spowodował paraliż większości ciała. 
Poruszał się na wózku inwalidzkim, a ze światem zewnętrznym 
porozumiewał się przy pomocy syntezatora mowy, 
do którego wprowadzał wypowiedzi przez wirtualną klawiaturę.
Autor wielu teorii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Synteza_mowy


Oscar Pistorius – południowoafrykański lekkoatleta, biegacz
niepełnosprawny. Uczestnik paraolimpiad, gdzie zdobył pięć 
złotych medali. 15 lipca 2007 na mitingu IAAF, biegnąc na 
specjalnych protezach z włókna węglowego, wystąpił jako 
pierwszy niepełnosprawny biegacz razem ze sprawnymi 
zawodnikami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Po%C5%82udniowej_Afryki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegi_lekkoatletyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_paraolimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/2007
https://pl.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Athletics_Federations
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82%C3%B3kno_w%C4%99glowe


Stevie Wonder– amerykański wokalista soulowy, kompozytor,
producent i multiinstrumentalista. Jest jednym z najlepiej
sprzedających się artystów w historii muzyki. Sprzedał ponad
100 milionów płyt na całym świecie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Apiew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Soul
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Producent_muzyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Multiinstrumentalista


➢ Osoby niepełnosprawne często wskazują, że swojego stanu
zdrowia nie postrzegają jako ograniczenie, ale jako szansę na
zrobienie czegoś dobrego, bo przez swoją „inność” mogą
skuteczniej zwróć uwagę na jakiś problem. Dzięki hartowi ducha
i wytrwałości ludzie niepełnosprawni wznoszą się ponad własne
ograniczenia i dokonują rzeczy, które często są nieosiągalne
nawet dla osób w pełni zdrowych.

➢ Zaprezentowane przykłady wskazują na to, że osoby
niepełnosprawne często są dużo bardziej aktywne sportowo,
zdeterminowane i silne, osiągają sukcesy w życiu zawodowym.
Powinni być dla nas przykładem i wzorem do naśladowania.



Nie szukaj drogi na skróty i jednej złotej zasady.

Przejmij kontrolę i zarządzaj swoim życiem.

Znajdź swój cel w życiu.

Patrz na życie całościowo.

Koncentruj się na drodze do sukcesu (nie tylko na celu).

Każdego dnia rób coś, co przybliża Cię do celu.

Pracuj ciężko. A najlepiej ciężko i mądrze.

Wyciągaj lekcje z porażek. A tym bardziej z sukcesów!

Skupiaj się na swoich mocnych stronach.

Otaczaj się ludźmi, którzy Cię uskrzydlają.

Zawsze dawaj więcej, niż od Ciebie oczekują.

Podglądaj ludzi sukcesu.




