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Uzasadnienie wyboru

tematu...
W ciągu ostatnich kilku lat, wzrosła

świadomość społeczeństwa

odnośnie niepełnosprawności,

jednak, wiedza na ten temat jest w

dalszym ciągu niewystarczająca,

aby osoby z

niepełnosprawnościami czuły się

komfortowo oraz swobodnie

funkcjonowały w środowisku

społecznym. 

 

W związku z tym, postanowiłyśmy

stworzyć łatwo dostępne źródło

podstawowych informacji na temat

niepełnosprawności. 



Cel projektu...

Przybliżenie osobom

pełnosprawnym problematyki

związanej z niepełnosprawnością

intelektualną oraz fizyczną.  

 

Zmiana postaw osób

pełnosprawnych w stosunku ludzi z

niepełnosprawnościami. 



Warunki organizacji projektu
Krok 1 : Ankieta 

 

Krok 2: Pozyskanie informacji o

niepełnosprawności na podstawie wypowiedzi od

osób z niepełnosprawnościami

 

Krok 3 : Fundacje i muzea

 

Krok 4 : Pozyskiwanie informacji na temat

różnych typów niepełnosprawności

 

Krok 5 : Wywiad z osobą pracującą w fundacji na

rzecz osób z niepełnosprawnością

 

Krok 6 : Efekty pracy zostały zestawione w formię

e-booka.  

 

Krok 7 : Rozpowszechnienie e-booka i zebranie

feedbacku.  

 

Krok 8 : Prezentacja projektu 



Efekty zamierzone a

osiągnięte...

Celem zamierzonym projektu było

rozpowszechnienie elektronicznej

książki za pomocą mediów

społecznościowych, efektem tego 

 miało być zwrócenie uwagi osób

pełnosprawnych na problematykę

niepełnosprawności i zmianę

przekonań na jej temat. 

 

 Efektem rozpowszechnienia naszej e-

książki, jest wzbogacenie materiałów 

 na temat niepełnosprawności, co

skutkować może wzrostem wiedzy

społeczeństwa.  



Rozpowszechnienie

projektu...

Od początku, książka miała mieć formę

elektroniczną, dzięki czemu byłaby

dostępna dla każdego, w całym kraju

do tego całkowicie za darmo, 

 

Po zakończeniu realizacji książki, została

ona udostępniona na Facebooku,

Twitterze, Instagramie oraz jako plik pdf

dostępny przez platformę Google po

wpisaniu hasła "Normalizacja

niepełnosprawności".  

 

 



Rozpowszechnienie

projektu...



Metarefleksja...

Pomimo tego, że jesteśmy zadowolone

z efektów naszej pracy, jest kilka kwestii

które chciałybyśmy doprecyzować. 

 

- Większa liczba osób z

niepełnosprawnościami

 

- Większa ilość odpowiedzi w ankiecie

przeprowadzonej na początku projektu.  

- Przeprowadzenie wywiadu z osobą z

niepełnosprawnościami

 

- Dotarcie do szerszego grona

odbiorców.

 

 



Czego sie nauczyłyśmy? 
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