
Co powinniśmy o nich wiedzieć i jak im pomagać?

OSOBY   NIEPEŁNOSPRAWNE



- Rodzaje niepełnosprawności: - choroby neurologiczne w tym neurodegeneracyjne 
( np. mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja, 
choroba Parkinsona, autyzm ) - niepełnosprawność ruchowa - niepełnosprawność intelektualna ( np. zespół 
Downa ) - choroby układu oddechowego i krążenia - niepełnosprawność narządu wzroku i 
głuchoślepota - niepełnosprawność słuchu i/lub mowy - schorzenia metaboliczne - choroby układu moczowo-płciowego - choroby rzadkie/genetyczne - nowotwory - choroby psychiczne - otyłość

OSOBY   NIEPEŁNOSPRAWNE   
NIE   ZAWSZE   PORUSZAJĄ   SIĘ   
NA   WÓZKACH   INWALIDZKICH



Przykładowe trudności z jakimi 
zmagają się osoby niepełnosprawne 

ruchowo



TRUDNOŚCI  OSÓB  Z  WADAMI  WZROKU  I  SŁUCHU  SĄ  NAM  RACZEJ  ZNANE  LECZ  TAKŻE  
MAJĄ  DUŻY  WPŁYW  NA  ŻYCIE  TYCH  OSÓB



TAKICH  TRUDNOŚCI  W  ŻYCIU  CODZIENNYM  JEST  
O  WIELE  WIĘCEJ...



„NIEPEŁNOSPRAWNYM  MOŻE  ZOSTAĆ  
KAŻDY.  WYSTARCZY  DOBRZE  UDAWAĆ”

Jest to nieprawda. By uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, trzeba złożyć 
specjalny wniosek. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-

orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci


3  MLN  
OSÓB W POLSCE W 2019 ROKU MIAŁO PRAWNE POTWIERDZENIE 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. W RZECZYWISTOŚCI BYŁO TO OD 4 DO 7 MILIONÓW OSÓB.  

ŹRÓDŁO: HTTPS://WWW.GOV.PL/WEB/POPCWSPARCIE/ILE-JEST-OSOB-Z-
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI-W-POLSCE

https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/ile-jest-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-polsce
https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/ile-jest-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-polsce


PRZYKŁADOWE  UŁATWIENIA  
DLA  OSÓB  
NIELEŁNOSPRAWNYCH







WCIĄŻ  JEDNAK  ŻYCIE  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  JEST  
SKOMPLIKOWANE  I  UTRUDNIONE.  DLATEGO  I  MY  

POWINNIŚMY  POMAGAĆ



JAK?  JUŻ  TŁUMACZĘ



1. Osobom niepełnosprawnym ruchowo 
możemy pomagać np. przez 

podprowadzenie pod górkę, po 
schodach





JAK POROZUMIEWAĆ SIĘ Z 
OSOBAMI NIESŁYSZĄCYMI?

Najlepszym sposobem do 
porozumienia się z osobą niesłyszącą 
będzie język migowy. Jeśli jednak my 
lub osoba, z którą chcemy nawiązać 

kontakt nie zna go, powinniśmy mówić 
szeroko otwierając usta i nie zasłaniać 

ich, tak aby dana osoba mogła 
odczytać co mówimy z ruchu warg. 



POMOC FINANSOWA

Pomoc finansowa to nie tylko bezpośrednie 
przekazanie pieniędzy, przelew bankowy , lecz 

także przekazanie 1% z podatku. W naszym kraju 
gdy pod koniec roku mieszkańcy przygotowują 

swoje roczne rozliczenie, mogą pomniejszyć 
Skarbowi Państwa kwotę o 1% i przekazać go 
wybranej organizacji. Więcej informacji: http://

di.com.pl/1-podatku-jak-to-dziala-62527. To nic nie 
kosztuje, więc 1% podatku może podarować każdy, 

bez względu na to ile ma pieniędzy

http://di.com.pl/1-podatku-jak-to-dziala-62527
http://di.com.pl/1-podatku-jak-to-dziala-62527


RÓWNIE  WAŻNE  JEST  WSPARCIE   
PSYCHICZNE  TAKICH  OSÓB



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ


