
Przygotowałam dla Was kilka faktów i mitów na temat osób niepełnosprawnych, z którymi 

warto się zapoznać: 

Większość osób z niepełnosprawnością jest 

słaba i chorowita. 

Wiele rodzajów niepełnosprawności nie 

powoduje szczególnej chorowitości                      

i słabości, osoby z niepełnosprawnością 

chorują tak jak inni –okresowo. 

Osoby poruszające się na wózku nie mogą 

chodzić. 

Wiele osób korzysta z wózka dlatego, że 

mają problemy z utrzymaniem równowagi, 

albo mogą się poruszać pieszo tylko na 

krótkich trasach (np. po domu). 

Wszyscy niepełnosprawni są upośledzeni 

umysłowo. 

Niepełnosprawność intelektualna, to tylko 

jeden z rodzajów niepełnosprawności. 

Hałas nie przeszkadza osobom z 

uszkodzonym słuchem. 

Hałas może przeszkadzać osobom z 

zaburzeniami słuchu, a nawet być dla nich 

bolesny. 

Niewidomi nic nie widzą, ale mają 

wyczulony dotyk. 

Osoby niewidome, to nie tylko osoby, które 

całkowicie utraciły wzrok, często widzą tylko 

światło, albo mają bardzo zawężone pole 

widzenia (widzą jakby przez dziurkę) lub ich 

widzenie jest zamglone. Dotyk powala im 

„widzieć”, ale nie znaczy, że mają ten zmysł 

bardziej rozwinięty niż osoby widzące. 

Wszyscy głusi czytają z ruchu warg i 

posługują się językiem migowym. 

Nie wszystkie osoby z uszkodzonym słuchem 

potrafią czytać z ruchu warg i nie wszystkie 

potrafią migać. Osobom niedosłyszącym 

bardzo pomaga jeśli mogą widzieć twarz 

osoby mówiącej 

Osoby z niepełnosprawnością nie mogą 

pracować. 

Wiele osób z niepełnosprawnością może 

pracować, a praca jest dla nich bardzo ważna. 

Niektórym osobom, aby mogły pracować, 

potrzebne są specjalne udogodnienia, a 

pracodawcy dostają pieniądze od państwa na 

ich zakup. 

Osoby niesłyszące nie potrafią mówić. Osoby niesłyszące potrafią wydawać 

dźwięki, a niektóre z nich mówić, chociaż 

jest to mowa brzmiąca nieco inaczej, niż osób 

słyszących. 

Osoby z niepełnosprawnością trzeba 

wyręczać, ponieważ są niesamodzielne. 

Osoby z niepełnosprawnością chcą być 

samodzielne i niezależne od innych i nie 

należy im na siłę pomagać. 



 

Wszyscy niewidomi znają brajla( pismo 

punktowe dla niewidomych). 

 

 

 

 

 

Osoby, które straciły wzrok w życiu 

dorosłym nie zawsze mają okazję nauczyć się 

brajla, wolą korzystać z rozwiązań 

technologicznych (np. specjalnych 

programów komputerowych, które „czytają” 

im tekst). 

Wszystkie osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną są chore psychicznie. 

Niepełnosprawność intelektualna i 

niepełnosprawność psychiczna, to dwa różne 

rodzaje niepełnosprawności. 

 

Wszyscy niewidomi mają świetny słuch               

i potrafią pięknie śpiewać. 

 

 

 

 

 

 

Słuch jest bardzo ważnym zmysłem dla osób 

niewidomych, gdyż pozwala im zastąpić 

uszkodzony zmysł wzroku, nie oznacza to 

jednak, że mają lepszy słuch niż inni, a tym 

bardziej, że są obdarzeni talentem 

muzycznym. 

Osoby z niepełnosprawnością prowadzą 

zupełnie inne życie niż ich pełnosprawni 

znajomi. 

Osoby z niepełnosprawnością chodzą do 

szkoły, pracują, biorą śluby, zakładają 

rodziny i robią inne ważne rzeczy, tak samo 

jak reszta ludzi. 

 


