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Dlaczego 
odpowiednia 
reprezentacja 
niepełnosprawności 
w mediach jest 
ważna?

● Wszechobecność mediów wywiera istotny wpływ na jednostki i 
określone społeczności, organizując i ułatwiając życie nie tylko 
osobom w pełni sprawnym i zdrowym, ale również osobom 
niepełnosprawnym.

● Dostęp do mediów i umiejętne z nich korzystanie w sytuacji osób 
niepełnosprawnych prowadzi do ewidentnych zmian w sferze 
rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i 
społecznego (Minczakowicz, 2011).

● Media pełnią coraz większą rolę w rozwijaniu postaw i osobowości, 
w szczególności osób niepełnosprawnych: stanowią bowiem dla 
nich swoiste przedłużenie zmysłów (Fiszer, 2016).



Różne twarze reprezentacji niepełnosprawności

●Sposób, w jaki w mediach przedstawia się osoby niepełnosprawne, często bywa 
przejaskrawiony i oderwany od rzeczywistości:

- Przedstawianie osób niepełnosprawnych jako niezdolnych do radzenia sobie samemu w 
życiu, mających wzbudzać litość.

- "Niepełnosprawnych superbohaterów", którzy w wyidealizowany sposób pokonują 
wszelkie ograniczenia i problemy.

●Wartościowa reprezentacja niepełnosprawności polega na tym iż, pomimo specyficznych 
dla nich problemów, osoby te odczuwają także troski, radości i uczucia takie, jak każda 
inna osoba.

(Struck-Peregończyk, 2013)



Jaki jest 
najważniejszy 
aspekt dobrej 
reprezentacji?

● Przenosi akcenty z deficytów i dysfunkcji (na które nie ma się 
wpływu) na możliwości, potencje i walory osobiste osób nimi 
dotkniętych. 

● Uświadamia, że pokazywani w nich ludzie mają podobne 
potrzeby, pragnienia i marzenia jak my, a jedynie inne możliwości 
ich realizacji. (Sahaj, 2017) 



Cel projektu

Cel główny: 
• Określenie i uświadamianie, jaką rolę pełni reprezentacja 

niepełnosprawności w mediach. 

Cele szczegółowe: 
• Przeprowadzenie wywiadów z osobami niepełnosprawnymi; 
• Analiza dostępnych treści przedstawiających osoby 

niepełnosprawne i udostępnienie ich na specjalnie 
założonych przez nas kontach na Facebook’u oraz 
Instagramie poprzez wrzucanie postów informacyjnych na 
temat reprezentacji niepełnosprawności w mediach; 

• Recenzowanie filmów pod kątem poprawnych reprezentacji 
osób niepełnosprawnych.



Efekty zamierzone a osiągnięte

● Przeprowadzenie ankiety dotyczące reprezentacji 
medialnej osób z niepełnosprawnością,

● Analiza dostępnych treści przedstawiających osoby 
niepełnosprawne,

● Założenie kont na portalach społecznościowych oraz 
umieszczenie postów z recenzjami filmów, które 
przedstawiają obraz osób z niepełnosprawnością,

● Nawiązanie kontaktu z osobami z niepełnosprawnością,

● Poznanie ich perspektywy na reprezentację medialną 
osób z niepełnosprawnością.



Nowa wiedza/ 
umiejętności/ 
kompetencje 

● Przełamanie stereotypów,

● Pogłębienie świadomości w kwestii reprezentacji medialnej osób z 
niepełnosprawnością oraz jej oddziaływania na te osoby,

● Zmiana spojrzenia na reprezentację medialną osób z 
niepełnosprawnością,

● Mniej entuzjastyczny stosunek do pozytywnej reprezentacji osób z 
niepełnosprawnością, ukazującej ich heroizm.







Instagram



"Gra o tron"
"Nietykalni"
"Piękny umysł"



Ankiet
a



●7 odpowiedzi;

●5 kobiet, 2 mężczyzn; 

●Osoby badane były w przedziale wieku 20 – 

49 (26, 27, 28, 34, 40, 42, 49).

●Członkowie grup 

"SPRAWNI-NIEPEŁNOSPRAWNI" i 

"Niepełnosprawni są wśród nas" 





Tak – 2 osoby
Nie – 3 osoby
Nie mam zdania – 2 osoby





Tak – 1 osoba
Nie – 5 osób
Nie mam zdania – 1 osoba





Tak – 3 osoby
Nie – 1 osoba
Jest to bez znaczenia – 3 osoby





Wyniki - podsumowanie 
odpowiedzi

● Osoby z niepełnosprawnościami, zdają sobie sprawę z 
obecności niepełnosprawności w 
mediach/serialach/produkcjach

● Uważają, że produkcje są często stereotypowe, 
odrealnione - skupiają się na widocznych 
niepełnosprawnościach.

● Uważają, że są niewystarczająco reprezentowane, a 
więcej produkcji powinno zawierać postacie z 
niepełnosprawnościami.



Wyniki - podsumowanie 
odpowiedzi
● - Brak przesłanek, aby mówić o "inspiration porn"

● - Obecność w mediach uznają za coś pozytywnego: 
wskazują na aspekt informowania i normalizacji 
niepełnosprawności, lecz i na wzrost oczekiwań który się z 
tym wiąże



Wypowiedzi 
ankietowanych 
dające do myślenia



"A ja bym wolała, żeby od czasu do czasu pokazać, że 

niepełnosprawnością można się po prostu nie przejmować. Ja 

na przykład może czasami wolałabym chodzić, niż poruszać 

się na wózku, ale - tylko czasami. Akceptuję moją 

niepełnosprawność; może trochę za mało robię w kierunku 

zmieniania sytuacji, ale to między innymi dlatego, że dla mnie 

chodzenie nie jest po prostu priorytetem; mam inne marzenia, 

niezwiązane z niepełnosprawnością."



"Co Twoim zdaniem 
jest największym 
problemem tych 

programów w 
przedstawianiu osób 

z niepełnosprawnością
?"

"W większości przypadków osoby z niepełnosprawnością 
są przedstawiane w konwencji - heroizm lub tragedia. 
Brakuje mi przedstawiania tych osób jako zwykłe 
postacie, rozmówcy w panel showach, specjaliści, 
dziennikarze, prezenterzy etc. Czyli po prostu 
przedstawianie osoby z niepełnosprawnością nie tylko 
przez pryzmat tej niepełnosprawności, bez skupiania się 
tylko na niepełnosprawności, ale przedstawianie tych 
osób jak innych. 

To moim zdaniem normalizowałoby nasze środowisko i 
pomogło w socjalizacji społecznej. Przedstawianie nie jak 
za szybą w zoo, tylko jako czynny element 
społeczeństwa."



"Co 
zmieniłbyś/zmieniłaby
ś w przedstawianiu 
osób z 
niepełnosprawnością 
w mediach?"

"Chciałabym żeby osoby z niepełnosprawnością miały takie 

same szanse w otrzymaniu pracy np jako prezenter wiadomości, 

pogody czy dziennikarz etc. Chciałabym, żeby w naszym kraju 

osoby z niepełnosprawnością były brane do rozmów jako 

specjaliści w danych dziedzinach, które nie krążą wokół ich 

niepełnosprawności. Chciałabym widzieć nas w przestrzeni 

medialnej tak jak osoby sprawne, niezależnie od naszej 

niepełnosprawności."



"Czy spotkałeś się z 
przedstawieniem osoby z 
niepełnosprawnością, 
które było szczególnie 
oburzające, przykre, bądź 
krzywdzące? Jeśli tak to 
gdzie? 

"Moim zdaniem programy typu „to tylko kilka dni” są 

krzywdzące, bo przedstawiają jak jak zwierzęta w 

zoo. Widz nam współczuje, cieszy się że „ma lepiej” i 

zaraz przełącza kanał na coś innego. Oczywiście może 

to pomóc w edukowaniu społeczeństwa na temat 

problemów z którymi się zmagamy, ale chciałabym 

żebyśmy byli traktowani jako czynni obywatele, a nie 

jak „przedstawienie”."



Metarefleksje

● Pomimo uzyskania interesującego wglądu w tę tematykę, nie 
udało nam się bardzo wypromować, a strona nie zyskała dużego 
zainteresowania. Gdyby nie warunki sanitarne, użylibyśmy innych 
form promocji; przeprowadzili badania i dyskusje na miejscu, np. w 
domu pomocy społecznej.

● Ciężko jest wypowiadać się o wszystkich filmach / serialach 
dotyczących niepełnosprawnych ponieważ jest ich dużo.

● Zamiast postów i recenzji z naszej strony - być może założenie 
grupy lub koła dyskusyjnego, tak aby dać bezpośredni głos 
osobom niepełnosprawnym.



Dziękujemy za 
uwagę!
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